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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002492-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Y. B. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002492-51.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: YARA BORGES DIAS REQUERIDO: GERALDO FIDELIS 

PEDRÊTE Vistos etc. Cuida-se de Ação de Guarda c/c regulamentação de 

visitas ajuizada por Patrick Dias Pedrete e Marlon Wecly Dias Pedrete, 

brasileiro e menor impúbere neste ato representado por sua genitora Yara 

Borges Dias em face de Geraldo Fidelis Pedrête, todos qualificados. O 

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

guarda provisória foi deferida, tendo designada a audiência de 

conciliação, bem como foi determinado à realização de estudo 

psicossocial, nos termos da decisão inicial. Termo guarda provisória 

juntado aos autos. Certidão da assistente social ID 10104916. As partes 

se compuseram amigavelmente na audiência de conciliação quanto aos 

alimentos, guarda e direito de visitas (termo juntado aos autos). Estudo 

psicossocial juntado aos autos. O Ministério Público opinou pela 

homologação do acordo, consoante parecer juntado aos autos. 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 dos 

menores, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

legais o acordo celebrado entre as partes (ID 115999180, 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). Sem condenação em honorários advocatícios. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, ARQUIVE-SE imediatamente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 26 de março de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002433-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. O. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002433-63.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: NEIDE DE OLIVEIRA ROCHA REQUERIDO: JOSE PAULA 

ROCHA Advogado(s) do reclamado: WESLEY RODRIGUES ARANTES 

Vistos. Intime-se o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao pedido de desistência formulado pela autora. 

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

seguida, ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 26 de março 

de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003017-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/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 12420634; II) intimar a Parte Autora que apresente sua Réplica no 

prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001344-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - 925.793.371-72 (PROCURADOR)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001344-39.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: FRANCISCO DE SOUZA SANTOS Advogado(s) do 

reclamante: ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por 

FRANCISCO DE SOUZA SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, todos já qualificados. Intimada para impugnar, a 

parte executada concordou com os cálculos apresentados pela credora 

(ID 12047598). Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Não havendo impugnação, tendo a autarquia ré 

concordado com o cálculo elaborado pela parte exequente (ID 12047598), 

HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados pelo exequente, 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). REQUISITE-SE o pagamento, 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, o 

artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios 

deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais), 

bem como, os 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, 26 de março de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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 12419585; II) intimar a Parte Autora que apresente sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000151-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON VALDOMIRO PEDROSO BRUM (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.238 da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de promover sua suspensão pelo período de 60 

(sessenta) dias, conforme requerido pela Parte Autora sob Id 12430362. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000646-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GARCIA ARANDA DIEHL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000646-62.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SONIA MARIA GARCIA ARANDA DIEHL 

Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A CFI, contra SONIA MARIA GARCIA ARANDA DIEHL, 

todos (as) já qualificados (as). A inicial veio instruída com documentos. 

Pois bem. Como reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, necessita-se 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, concorrem os 

seguintes julgados: "AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA 

NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)." "APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. Ap 146155/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)." 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, volvendo 

os olhos para o caso judicializado, há cópia de notificação redigida pela 

parte autora, no entanto, há informação de que a mesma não fora 

entregue pelo motivo de “não foi entregue no endereço retro mencionado”. 

Ora, da detida análise dos documentos, verifico que a correspondência 

(notificação extrajudicial) não foi recebida nem pela parte devedora e nem 

por terceira pessoa. De fato, em casos tais, a obrigação é do comunicante 

diligenciar para que a correspondência chegue até a residência do 

destinatário, assim, considerando o entendimento do STJ que orienta que o 

protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é 

permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização, não 

recebo a emenda à inicial. Por fim, verifico, também, que não houve o 

recolhimento das custas processuais, pois os comprovantes não foram 

juntados nos autos. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para que, no 

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

PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas processuais Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta/MT, 14/03/2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA 

Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114812 Nr: 3225-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cleudemir Mulizine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Carlos Eduardo Paro 

Lopes em face de Antônio Claudemir Mulizine, todos devidamente 

qualificados.

 Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 

pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante ao 

pagamento do débito (fls. 191).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito objurgado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

 Custas pela parte executada.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, DESAPENSE o 

feito da ação principal e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o 

que dispõe a CNGC/MT.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.
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 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105210 Nr: 420-50.2013.811.0007

 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: NGdO, PSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB, NLdSdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Natália Luiz da Silva de Oliveira, 

Cpf: 40111577837, Rg: 45.589.853-4 SSP SP Filiação: Patrícia Luiz da Silva

Requerido(a): Raone Avila Barbosa, Cpf: 37070534825, Rg: 37.468.236-7 

SSP SP Filiação: José Antonio Barbosa e Maria Aparecida de Avila 

Barbosa

Valor das Custas Processuais:R$ 555,10 (quinhentos e cinquenta e cinco 

reais com dez centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 45-47. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

425,37 (quatrocentos e vinte e cinco reais com trinta e sete centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 129,76 (cento e nove e nove 

reais com setenta e seis centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas 

finais ou remanescentes, preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das 

custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar 

gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92127 Nr: 5934-86.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heleno Sebastião da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Heleno Sebastião da Silva, 

Cpf: 34525432187, Rg: 408775 Filiação:

 Valor das Custas Processuais:R$ 509,17 (quinhentos e nove reais com 

dezessete centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 34. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 380,37 

(trezentos e oitenta reais com trinta e sete centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 128,80 (cento e cinte e oito reais com oitenta 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107306 Nr: 2675-78.2013.811.0007

 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: JVdCR, Acacio de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amil Assistencia Médica Internacional S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:MT/15103-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 509,08 (Quinhentos e nove reais com oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

104-106. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,23 (cento e trinta e dois reais 

com vinte e tres centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71352 Nr: 4322-16.2010.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKdSP, APFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Elian dos Santos Pereira, Cpf: 

02158081180, Rg: 16796 Filiação: Selmo Gomes Pereira e Maria Luiza dos 

Santos Pereira

Valor das Custas Processuais:522,95 (quinhentos e vinte e dois reais com 

noventa e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 86. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

391,69 (trezentos e noventa e um reais com sessenta e nove centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 131,26 (cento e trinta e um reais 

com vinte e seis centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 7 de 793



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99434 Nr: 897-10.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:13964/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Fabricio Miguel Pereira, Cpf: 

03200050624, Rg: 10.058.757 SSP MG Filiação: Roberto de Souza Pereira 

e Ana Miguel Pereira

Valor das Custas Processuais:R$ 1.632,30 (um mil e seiscentos e trinta e 

dois reais com trinta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 119/120. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 1.273,77 (um mil e duzentos e setenta e três reais com setenta e 

sete centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 358,53 

(trezentos e cinquenta e oito reais com cinquenta e tres centavos) para 

guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. Clicar no 

item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a guia, o 

sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum de Alta 

Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128160 Nr: 4162-15.2015.811.0007

 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: Tais Fernanda dos Santos Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V. Ferreira Guerra - Cosméticos-ME

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): R.v. Ferreira Guerra - 

Cosméticos-me, CNPJ: 13386878000159

Valor das Custas Processuais:R$ 509,88 (quinhentos e nove reais com 

oitenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 80/81. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

380,10 (trezentos e oitenta reais com dez centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 129,78 (cento e vinte e nove reais com setenta e oito 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112498 Nr: 1071-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro José Oldra, Amélia Vivan Oldra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cleudemir Mulizine

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

OAB:12083/MT

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

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 436 no que tange à alienação em leilão judicial do 

bem penhorado nos autos, descrito na matrícula de fl. 118, o qual se 

realizará de acordo com o Regulamento de Hasta Pública da Central de 

Praça e Leilão da Comarca de Alta Floresta.

Após as providências de praxe.

 Intimem-se as partes, eventuais possuidores, credores com garantia real 

ou com penhora anteriormente averbada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106768 Nr: 2090-26.2013.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRdS, SRGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Amâncio Nazário 

Filho - OAB:16.491-MT, Jully Franciele Ruelis - OAB:MT0018164, 

Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 727,01 (setecentos e vinte e sete reais com 

um centavo), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

161-163.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116295 Nr: 8358-62.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 1.243,07 (um mil e duzentos e quarenta e 

tres reais com sete centavos), referente a 50% das custas, nos termos 

da r. sentença de folha 266-269, que determinou custas pro rata. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 621,53 (seiscentos e vinte 

e um reais com cinquenta e tes centavos) para recolhimento da guia de 
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custas e R$ 621,53 (seiscentos e vinte e um reais com cinquenta e tres 

centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107561 Nr: 2939-95.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Kmita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Automóveis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

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

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Paraná 

Automóveis Ltda. em face de Andreia Kimita, ambos devidamente 

qualificados.

Às fls. 154/155 a parte exequente requereu a intimação da executada 

para que esta arcasse com os valores referentes a honorários 

sucumbenciais que foi condenada.

Instada a se manifestar, a parte executa alegou não possuir recursos 

suficientes para custear os honorários advocatícios sem prejuízo do seu 

próprio sustento ou de sua família, alegou ainda ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, pugnando pela manutenção do benefício.

 É o relatório do essencial. Decido.

Compulsando os autos, verifico que a Sra. Adreia Kimita é beneficiária da 

Justiça Gratuita (concessão às fls. 52), razão pela qual, nos moldes do 

art. 98, § 3° do CPC, a obrigação da sucumbência fica suspensa, podendo 

apenas ser exigida quando houver alteração na situação financeira 

econômica da parte.

Destarte, muito embora a parte tenha requerido a execução, as benesses 

da Justiça Gratuita não foram cessadas, impossibilitando, portanto, o 

prosseguimento do feito em cumprimento de sentença.

Assim, pelos mesmos fundamentos do despacho de fls. 153, INDEFIRO o 

pedido de fls. 154/155.

INTIMEM-SE as partes acerca do presente despacho.

Diante da certidão de trânsito de fls. 149, ARQUIVE-SE o feito, com as 

baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se com o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34935 Nr: 625-60.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Moura Millnitz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda., Nelmo José Wiegert, 

Silvano Aloisio Wiegert, Marcio Rodrigo Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205, Eustaquio Inacio de Noronha Neto - OAB:12548, Lucas 

Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT/10.110, 

Larissa Fernanda Dias - OAB:MT/16.273

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido constante às fls. 433/437, nesta senda, INTIME-SE a parte 

exequente para atualizar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000771-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SILVA DE CARVALHO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000771-64.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA APARECIDA DE LIMA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: 

APARECIDO SILVA DE CARVALHO - ME Advogado(s) do reclamado: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

cobrança de aluguéis ajuizada por Maria Aparecida de Lima em face de 

Aparecido Silva de Carvalho, todos já qualificados. Alega, em síntese, que 

firmou com o requerido contrato de aluguel de um imóvel comercial situado 

na Avenida Ariosto da Riva, nº 2047, no Lote AC 24/9, localizado nesta 

Comarca, de prazo determinado com início em 16 de julho de 2013 e 

término em 06 de junho 2018. Informa que inicialmente ficou estabelecido o 

valor do aluguel em R$ 2.777,50 (dois mil setecentos e setenta e sete reais 

e cinquenta centavos), com reajuste a cada 12 (dois) meses pelo IGPM, os 

quais deveriam ser pagos antecipadamente todo mês no dia 30 (trinta), 

nos moldes do contrato. Contudo, relata que o requerido não está 

cumprindo a obrigação pactuada desde o início por ter deixado de efetuar 

o pagamento na data estabelecida, totalizando, assim 05 (cinco) parcelas 

em atraso, o que ensejou a notificação extrajudicial do réu em 22/02/2017, 

efetivada por meio do 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, tendo 

ele sido cientificado no dia 23/02/2017. Assevera que a inadimplência do 

requerido perfaz o total de R$ 14.873,60 (quatorze mil oitocentos e setenta 

e três reais e sessenta centavos), mesmo notificado o réu permaneceu 

inerte. Pleiteia a condenação do requerido ao pagamento do valor dos 

aluguéis atrasados, bem como o despejo do imóvel locado. Com a inicial, 

vieram diversos documentos. Recebida a inicial, foi determinada a citação 

do requerido. Citado, o requerido contestou a ação, apresentando 

pretensão reconvinte, alegando, em síntese, que durante o contrato de 

locação efetuou pagamento a maior, de modo que ao invés de estar em 

débito, possui saldo crédito no total de R$ 11.379,30 (onze mil trezentos e 

setenta e nove reais e trinta centavos), postulando, assim, pela 

condenação da autora à restituição do valor em dobro. Confessou ainda, 

na mesma peça, o inadimplemento da obrigação, afirmando que o valor 

devido é R$ 16.528,92 (dezesseis mil quinhentos e vinte e oito reais e 

noventa e dois centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro 

a abril de 2017. A manifestação veio instruída com diversos documentos 

(petição juntada aos autos). Em manifestação de ID 6768632 informa que 

efetuou o depósito judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

garantia do Juízo, juntando nos autos o comprovante de depósito (ID 

6768760). Impugnada a contestação, a autora pediu a desconsideração 

da reconvenção. Alegou que os reajustes dos aluguéis contratuais foram 

legais e que a parte requerida confessou o inadimplemento da obrigação 

contratual, pedindo, pela procedência dos pedidos iniciais (manifestação 

anexa aos autos). Intimadas a indicarem as provas a serem produzidas (ID 

7785988), a autora pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto o 

requerido pediu pela produção de prova testemunhal para a oitiva de 

testemunhas e das partes. Decisão saneadora proferida nos autos. 

Irresignada a parte autora interpôs embargos de declaração, alegando 

haver contradição e omissão na decisão saneadora (petição juntada aos 

autos). Intimada à parte requerida apresentou contrarrazões aos 

embargos declaratórios (manifestação juntada aos autos). Os embargos 

declaratórios não foram providos (decisão proferida nos autos). A autora 

apresentou resposta à reconvenção pugnando, em suma, pela 

improcedência do pedido (manifestação juntada aos autos). Em nova 
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manifestação, o réu informou que efetuou o depósito judicial no valor de 

R$ 17.720,00 (dezessete mil setecentos e vinte reais) para garantia do 

Juízo, juntando nos autos o comprovante de depósito (documentos 

encartados aos autos). A autora informou que o réu desocupou o imóvel, 

pedindo, assim o prosseguimento da ação relação aos demais pedidos 

(petição juntada aos autos). Instadas a indicarem complementação de 

eventuais provas, autora reiterou a pedido de julgamento antecipado e o 

requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo, consoante certidão juntada 

nos autos. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de Ação de Despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada 

por Maria Aparecida de Lima em face de Aparecido Silva de Carvalho, 

todos já qualificados, visando, em síntese, o despejo e a condenação do 

requerido no valor dos aluguéis que alega estar em atraso pela falta de 

pagamento na data estabelecida no contrato. A reconvenção é o instituto 

processual que possibilita aparte ré deduzir pedido, conexo com a ação 

principal ou com fundamento da defesa (art. 343 do CPC), devendo as 

peças serem julgadas simultaneamente na mesma sentença. Compulsando 

os autos, vejo que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC/2015, não havendo necessidade de dilação probatória, por se tratar 

de matéria de direito, diante da obrigação contratual convencionada entre 

as partes (contrato de aluguel). Por essa razão, INDEFIRO o pedido de 

produção de prova testemunhal. Pois bem. Não existindo preliminares a 

serem apreciadas, passo a análise separadamente da ação principal e da 

reconvenção. I – Do Mérito da Ação Originária. A autora alega que firmou 

com o requerido contrato de aluguel cujo objeto é locação de um imóvel 

comercial situado na Avenida Ariosto da Riva, nº 2047, no Lote AC 24/9, 

localizado nesta Comarca, com prazo determinado tendo iniciado em 16 de 

julho de 2013 e término para 06 de junho 2018, informando que inicialmente 

ficou estabelecido o valor do aluguel em R$ 2.777,50 (dois mil setecentos 

e setenta e sete reais e cinquenta centavos), com reajuste a cada 12 

(dois) meses pelo IGPM, os quais deveriam ser pagos antecipadamente 

todo o dia 30 (trinta) de cada mês, nos termos do contrato colacionado 

aos autos. Todavia, alega na inicial que a parte ré deixou de cumprir a 

obrigação pactuada ao não efetuar o pagamento do valor do aluguel na 

data convencionada, totalizando 05 (cinco) parcelas em atraso, o que 

ensejou a notificação extrajudicial do réu em 22/02/2017, efetivada por 

meio do 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, tendo ele sido 

cientificado no dia 23/02/2017. A autora apresentou a planilha dos débitos 

da seguinte forma: a) O aluguel do mês de dezembro de 2015 atualizado 

no valor de R$ 3.435,24 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte 

e quatro centavos); b) O restante do aluguel do mês de dezembro de 2016 

no valor de R$ 609,41 (seiscentos e nove reais e quarenta e um 

centavos); c) O aluguel do mês de janeiro de 2017 no valor de R$ 3.650,02 

(três mil seiscentos e cinquenta reais e dois centavos); d) O aluguel do 

mês de fevereiro de 2017 no valor de R$ 3.590,00 (três mil quinhentos e 

noventa reais); e d) O aluguel do mês de março de 2017 no valor de R$ 

3.588,03 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais e três centavos), 

perfazendo, assim o valor total da inadimplência de R$ 14.873,60 

(quatorze mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos). A 

parte ré ao contestar a inicial, alegou também pretensões reconvintes. 

Sobre a exordial, alega que: a) O valor devido em atraso perfaz o total R$ 

16.528,92 (dezesseis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois 

centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro a abril de 

2017; b) Dos valores dos aluguéis pagos a maior entre meados 2013 (com 

a renovação do contrato), 2014, 2015 e 2016 ocorreram da seguinte 

forma: b.1) Em 2013 no mês de julho, com a renovação do contrato, 

começou a pagar o valor de R$ 2.777,00 (dois mil setecentos e setenta e 

sete reais), mas com o índice IGPM deveria ter pago apenas R$ 2.479,54 

(dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos), resultando na quantia paga a maior em R$ 297,46 (duzentos e 

noventa e sete reais e quarenta e seis centavos) entre julho a dezembro 

daquele ano, b.2) Em 2014 efetuou o pagamento no valor de R$ 2.940,00 

(dois mil novecentos e quarenta reais), quando o correto deveria ser R$ 

2.616,55 (dois mil seiscentos e dezesseis reais cinquenta centavos), 

resultando na quantia paga a maior em R$ 323,45 (trezentos e vinte e três 

reais e quarenta e cinco centavos) todos os meses daquele ano, b.3) Em 

2015 efetuou o pagamento no valor de R$ 3.128,00 (três mil cento e vinte 

e oito reais), mais o correto deveria ter sido R$ 2.712,70 (dois mil 

setecentos e doze reais e setenta centavos) até o mês novembro, 

resultando na quantia paga a maior de R$ 415,30 (quatrocentos e quinze 

reais e trinta centavos) até novembro daquele ano, b.4) Em 2016 efetuou o 

pagamento no valor de R$ 3.465,00 (três mil quatrocentos e sessenta e 

cinco reais)até o mês de novembro e dezembro de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), mais de acordo com o índice IGPM deveria ter pago a quantia de R$ 

2.998,74 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro 

centavos), resultando na quantia paga a maior no valor de R$ 466,26 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis) até o mês de 

novembro e de R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) no mês de 

dezembro; e c) O motivo do inadimplemento se deu por problemas de 

saúde, do qual ficou acometido em dezembro de 2015 (transtorno 

psiquiátrico), o que originou gastos com remédio e tratamentos. E de 

acordo com planilha colacionada alega o requerido que pagou a maior nos 

períodos acima descritos o total de R$ 3.827,73 (três mil oitocentos e vinte 

e sete reais e setenta e três centavos) no ano de 2013; R$ 6.397,15 (seis 

mil trezentos e noventa e sete reais e quinze centavos) em 2014; R$ 

6.346,67 (seis mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos) em 2015 e R$ 5.842,40 (cinco mil oitocentos e quarenta e dois 

reais e quarenta centavos) em 2016. E quanto às demais alegações 

(valores pagos a maior no período pago no contrato anterior, entre os 

anos de 2010 a meados de 2013, antes da renovação do contrato vigente; 

do seguro contra incêndio; e do crédito) estes serão oportunamente 

objetos de apreciação da reconvenção oposta. Ora, é fato incontroverso 

que as partes entabularam um contrato de locação de um imóvel comercial 

nesta cidade e que a própria parte ré confessa a inadimplência contratual 

ao afirmar que em 2015 devido a problemas de saúde (transtornos 

psiquiátricos) deixando de efetuar o pagamento dos aluguéis em 

decorrência dos gastos inerentes aos remédios e tratamentos. No 

contrato de locação do imóvel comercial pactuado pelas partes observo 

que dispuseram como seria a obrigação contratual. Sobre o período da 

locação ficou estabelecido na clausula segunda que “O referido imóvel em 

epígrafe serão locado pelo prazo de: 05 (cinco) anos, a contar a partir de: 

03/06/2013 e término no dia 02/06/2018, podendo ser prorrogado, 

conforme entendimento entre as partes, que será pago antecipadamente 

ao vencimento todo dia 30 (trinta de cada mês, onde o valor do aluguel não 

poderá ser atrasado”. Quanto ao valor do aluguel ficou estabelecido na 

clausula terceira a seguinte disposição “O valor mensal da locação será 

de R$ 2.77,50 (dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos), 

tendo o reajuste no aluguel, onde será reajustado pelo índice IGPM”. Os 

artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, respectivamente, preconizam 

que, “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato” e “Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé”. Flávio Tartuce ensina que: “[...] ainda dentro da ideia 

de violação positiva do contrato, surge a quebra dos deveres anexos ou 

laterais de conduta, decorrente da boa-fé objetiva. A tese dos deveres 

anexos, laterais ou secundários foi muito bem explorada, entre nós, por 

Clóvis Couto e Silva, para quem “Os deveres secundários comportam 

tratamento que abranja toda a relação jurídica. Assim, podem ser 

examinados durante o curso ou o desenvolvimento da relação jurídica, e, 

em certos casos, posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. 

Consistem em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar 

danos, atos de vigilância, da guarda de cooperação, de assistência”.47 

Repise-se que o jurista sustenta que o contrato e a obrigação trazem um 

processo de colaboração entre as partes decorrente desses deveres 

anexos ou secundários, que devem ser respeitados pelas partes em todo 

o curso obrigacional. Dessa ideia é que surge o conceito de obrigação 

como processo. A esse propósito, conforme se retira da tese de 

doutorado defendida por Marcos Ehrhardt Jr. Na Universidade Federal de 

Pernambuco, “deve-se extrair o conceito de inadimplemento da 

perspectiva da relação obrigacional como um processo, isto é, levando-se 

em conta tanto os deveres de prestação quanto os deveres de conduta, 

bem como os interesses do credor e devedor, enquanto reflexo de suas 

necessidades juridicamente legítimas. Como visto, a perturbação das 

prestações obrigacionais (Manual de Direito Civil, Flávio Tartuce, pág. 305, 

2017, volume único)”. De acordo com Tartuce: “Na contemporaneidade, é 

notório que os princípios assumem um papel de grande importância na 

atual codificação privada material brasileira. Atualmente, é até comum 

afirmar que o Código Civil de 2002 é um Código de Princípios, tão grande a 

sua presença na codificação vigente. O mesmo pode ser dito em relação 

ao Novo Código de Processo Civil, que valoriza princípios como a 

dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva processual. Além disso, 

não se pode esquecer da grande importância assumida pelos princípios 

constitucionais em nosso ordenamento jurídico, nos termos do que prega a 
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escola do Direito Civil Constitucional, capitaneada por Gustavo Tepedino, 

Luiz Edson Fachin, Paulo Lôbo, entre outros (Manual de Direito Civil, Flávio 

Tartuce, pág. 406, 2017, volume único)”. “Inicialmente, percebe-se no 

mundo negocial plena liberdade para a celebração dos pactos e avenças 

com determinadas pessoas, sendo o direito à contratação inerente à 

própria concepção da pessoa humana, um direito existencial da 

personalidade advindo do princípio da liberdade. Essa é a liberdade de 

contratar. Em um primeiro momento, a liberdade de contratar está 

relacionada com a escolha da pessoa ou das pessoas com quem o 

negócio será celebrado, sendo uma liberdade plena, em regra. (Manual de 

Direito Civil, Flávio Tartuce, pág. 408, 2017, volume único)”. E mais, 

“Decorrente da ideia clássica de autonomia da vontade, a força obrigatória 

dos contratos preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na 

avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo 

completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição 

da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir 

do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e 

dotados de vontade autônoma. Nesse sentido, alguns doutrinadores falam 

em princípio do consensualismo. 28 (Manual de Direito Civil, Flávio Tartuce, 

pág. 415, 2017, volume único)”. O próprio réu confessou na contestação a 

inadimplência, contudo entende que o valor devido em atraso perfaz o total 

R$ 16.528,92 (dezesseis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e 

dois centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro a abril de 

2017 (contestação apresentada). Por outro lado, o contrato estabeleceu 

claramente que o valor da locação do imóvel foi fixdo em R$ 2.777,50 (dois 

mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos), na clausula terceira, 

assim, a afirmação do réu de que ele deveria ter efetuado o pagamento 

mensal de R$ 2.479,54 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e quatro centavos) em 2013, R$ 2.616,55 (dois mil seiscentos e 

dezesseis reais e cinquenta e cinco reais) em 2014, R$ 2.712,70 (dois mil 

setecentos e doze reais e setenta centavos) em 2015 e R$ 2.998,74 (dois 

mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) em 

2016, não encontra qualquer respaldo, muito longe da obrigação contratual 

firmada. Além do mais, a hipótese dos autos permite a aplicação do 

instituto do “supressio” decorrente do princípio da boa-fé contratual. Sobre 

o referido instituto, Flávio Tartuce ensina em sua obra que: “A supressio 

(Verwirkung) significa a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou 

de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos. 

Repise-se que o seu sentido pode ser notado pela leitura do art. 330 do 

CC, que adota o conceito, eis que “o pagamento reiteradamente feito em 

outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no 

contrato”. Ilustrando, caso tenha sido previsto no instrumento obrigacional 

o benefício da obrigação portável (cujo pagamento deve ser efetuado no 

domicílio do credor), e tendo o devedor o costume de pagar no seu próprio 

domicílio de forma reiterada, sem qualquer manifestação do credor, a 

obrigação passará a ser considerada quesível (aquela cujo pagamento 

deve ocorrer no domicílo do devedor)”. (Manual de Direito Civil, Flávio 

Tartuce, pág. 420 e 421, 2017, volume único)”. “Ao mesmo tempo em que 

o credor perde um direito por essa supressão, surge um direito a favor do 

devedor, por meio da surrectio (Erwirkung), direito este que não existia 

juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social, de acordo 

com os costumes. Em outras palavras, enquanto a supressio constitui a 

perda de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício no 

tempo; a surrectio é o surgimento de um direito diante de práticas, usos e 

costumes. Ambos os conceitos podem ser retirados do art. 330 do 

CC/2002, constituindo duas faces da mesma moeda, conforme afirma José 

Fernando Simão. 32”. (Manual de Direito Civil, Flávio Tartuce, pág. 421, 

2017, volume único)”. Os recibos juntados pelo réu demonstram que ele 

concordou, ainda que tacitamente, com o valor dos referidos reajustes ao 

realizar os pagamentos mensais, não havendo qualquer prova contrária 

de que tais pagamentos não ocorreram de forma livre, espontânea e 

tácita. Denoto também que os recibos de pagamentos apresentados pelo 

requerido correspondem aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, o que 

evidência que se o réu não estivesse em harmonia com os reajustes feitos 

à época do pagamento de acordo com os índices do IPGM, a cada 12 

(doze) meses, deveria este ter consignado o valor que entendia ser 

correto, razão pela qual o seu pedido de valores pagos a maior não 

merecer prosperar. Vale destacar aqui neste ponto que dispõe o artigo 

320 do Código Civil, “A quitação, que sempre poderá ser dada por 

instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o 

nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do 

pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”. 

Quanto ao valor a parte autora alega que a inadimplência do requerido 

perfaz a quantia de R$ 14.873,60 (quatorze mil e oitocentos e setenta e 

três reais e sessenta centavos), isso em 23/03/2017 concernente ao 

período de dezembro de 2015 e janeiro a março de 2017 (planilha juntada 

pela autora na inicial), enquanto o réu entende que o valor devido é R$ 

16.528,92 (dezesseis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois 

centavos) referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro a abril de 2017 

(petição de 03/05/2017). Porém, analisando as planilhas elaboradas pelas 

partes, as quais encontram-se juntada nos autos, denoto que o réu incluiu 

período não compreendido na obrigação contratual objeto da lide, desde 

janeiro de 2010 a janeiro de 2017 e os valores reajustados estão aquém 

do valor do aluguel fixado no contrato. O TJMT tem entendido: “APELAÇÃO 

- AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LOCAÇÃO E 

INADIMPLÊNCIA COM ENCARGOS DA LOCAÇÃO COMPROVADAS E, 

INCLUSIVE, RECONHECIDAS PELA LOCATÁRIA - ARGUIÇÃO DE 

AQUISIÇÃO, PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, DO DOMÍNIO DO IMOVEL 

OBJETO DA AÇÃO DE DESPEJO - MATÉRIA ARGUIDA APENAS NAS 

RAZÕES DA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA INOVAÇÃO DE MATÉRIA 

- APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Mostra-se acertada a 

sentença que rescinde o contrato de locação e autoriza o Despejo da 

locatária, máxime diante do reconhecimento, pela locatária, do 

inadimplemento das parcelas relativas ao aluguel. Resta impossibilitada, 

por se configurar inovação, a análise pelo Colegiado de matéria arguida 

apenas em sede de razões do recurso. (Ap 70917/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 08/02/2018)”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA 

CARACTERIZADA – ARTIGO 373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) 

– INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE 

LOCAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dessa 

forma, havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, 

inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e 

acessórios da locação nos termos do art. 62 e seguintes da referida lei. 

(Ap 32403/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017)”. Neste mesmo sentido, a jurisprudência vem decidindo: 

“AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - DESOCUPAÇÃO DO 

IMÓVEL DURANTE A DEMANDA - PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA - 

COBRANÇA DOS REAJUSTES DOS ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE - 

INOCORRÊNCIA DA SUPRESSIO - COBRANÇA REALIZADA DENTRO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS E DE ACORDO COM CLÁUSULA 

EXPRESSA PREVISTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ACERTO DO 

JULGADO - MANUTENÇÃO - Cuida a hipótese de Ação de Despejo 

cumulada com Cobrança, em virtude de infração contratual decorrente de 

falta de pagamento. - O imóvel foi desocupado no curso da demanda. - 

Não houve purga da mora. - Extinção do processo em relação ao pedido 

de despejo - Sentença que julgou procedente o pedido, na forma do art. 

269, II, do CPC, para condenar a Ré ao pagamento dos valores 

correspondentes aos reajustes dos aluguéis desde março de 2012, 

aluguéis vencidos nos meses de maio de 2012 a julho de 2013, com 

correção monetária, multa de 10% e juros legais contados da desde cada 

vencimento até o efetivo pagamento; e dos IPTUs de todo o período da 

locação (14/03/2011 a 16/07/2013), com os acréscimos cobrados pela 

Fazenda Municipal; e das cotas condominiais vencidas desde março de 

2011 até julho de 2013, com os acréscimos cobrados pelo condomínio. - 

Inocorrência do instituto da supressio, vez que o reajuste do aluguel, além 

de estar previsto expressamente na cláusula 3ª do contrato de locação, 

também está sendo cobrado dentro do prazo prescricional de três anos. - 

Sentença mantida. - Recurso que se nega liminar seguimento. (TJ-RJ - 

APL: 00158327220138190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA 

REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA 

COSTA, Data de Julgamento: 05/10/2015, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 09/10/2015)”. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO. REAJUSTE DO ALUGUEL. Caso em que o locador aceitou 

durante anos o valor originariamente pactuado a título de locativo e nunca 

reajustou os aluguéis. Tolerância espontânea. Não é justo, agora, calcular 

os alugueis impagos os reajustando pelos índices avençados. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037982758, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/02/2013) (TJ-RS - AC: 70037982758 RS, Relator: Ana Maria 

Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 28/02/2013, Décima Sexta Câmara 
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Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/03/2013)”. Como à 

liberdade contratual, integrada pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC), 

acrescenta ao contrato deveres que condicionam a atuação das partes, 

de modo que a inobservância desses deveres pode implicar o 

inadimplemento contratual. No caso dos autos, a confissão da parte 

requerida quanto ao inadimplemento impõe a procedência do pedido inicial. 

Importante destacar que, o réu efetuou depósito judicial de dois valores, 

em momentos distintos, o primeiro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o 

segundo de R$ 17.720,00 (dezessete mil setecentos e vinte reais), 

consoante comprovantes de depósitos bancários. Com relação ao pleito 

de despejo em razão de inadimplência, sobreveio aos autos informação da 

própria autora de que o réu desocupou o imóvel locado (manifestação 

colacionada no caderno processual) e, em consequência, resta 

prejudicada a análise pela perda superveniente do objeto demandado. 

Quanto ao comprovante de pagamento do IPTU do ano de 2017, no qual a 

parte autora juntou aos autos alegando ter efetuado o pagamento do 

referido tributo, como não foi objeto do pedido inicial não pode ser 

apreciado pelo julgador e, em obediência ao princpiio da congruência, o 

juízo não pode analisar aquilo que não pleiteado, já que no caso a autora 

postulou tão-somente a condenação do réu aos pagamentos dos aluguéis 

atrasados, devidamente atualizado no índice convencionado no contrato, 

acrescidos de juros e correção monetária que vencerem durante a 

tramitação do feito até a efetivação do despejo. II – Do Mérito da 

Reconvenção. O artigo 343 do CPC dispõe que “Na contestação, é lícito ao 

réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a 

ação principal ou com o fundamento da defesa”. O reconvinte alegou em 

sua peça que: a) Valores dos aluguéis pagos a maior entre 2010, 2011, 

2012 e meados de 2013 (antes da renovação do contrato), da seguinte 

forma: a.1) Em 2010 efetuou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

quando deveria ter pago pelos índices di IGPM apenas R$ 1.965,15 (mil 

novecentos e sessenta e cinco e quinze centavos), resultando na quantia 

paga a maior de R$ 34,25 (trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), 

a.2) Em 2011 efetuou o pagamento no valor de R$ 2.230,00 (dois mil 

duzentos e trinta reais) , quando o correto deveria ser R$ 2.188,32 (dois 

mil cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), resultando na 

quantia paga a maior em R$ 41,68 (quarenta e um reais e sessenta e oito 

centavos) todos os meses daquele ano, e c.3) Em 2013 até o mês de 

junho (mês anterior a renovação do contrato de locação) efetuou o 

pagamento de R$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais), mas 

com o índice IGPM deveria ter pago apenas R$ 2.479,54 (dois mil 

quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 

resultando na quantia paga a maior de R$ 45,46 (quarenta e cinco reais e 

quarenta e seis centavos); b) Seguro contra incêndio; e c) Do alegado 

crédito. In casu, vejo que as pretensões ventiladas pelo reconvinte 

merecem prosperar em parte, pelas razões a seguir. A lide versa sobre o 

contrato de locação de um imóvel comercial convencionado pelas partes 

pelo período de 16 de julho de 2013 a 06 de julho de 2018 (juntado aos 

autos), entretanto, esses valores pagos a maior que alega o reconvinte ter 

efetuado correspondem a período anterior ao contrato, não havendo 

qualquer relação com obrigação vigente. O que demonstra que não há 

saldo de crédito referente a esses pagamentos como afirma o 

réu-reconvinte. Mais ainda, ainda que fosse o caso, como fundamentado 

no tópico anterior, o réu-reconvinte concordou, ainda que tacitamente, 

com os reajustes dos valores dos aluguéis pagos por ele mensalmente, 

inexistindo, assim, no caso qualquer prova contrária de que tais 

pagamentos não ocorreram de forma livre, espontânea e tácita. Em 

relação ao seguro contra incêndio, o art. 22, inciso VIII, da Lei 8.245/91 

dispõe que é obrigação do locador [...] “pagar os impostos e taxas, e ainda 

o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a 

incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no 

contrato”. Analisando o contrato de locação, vejo que as partes não 

convencionaram qualquer disposição neste sentido, pois o referido texto 

legal permitiu que ao locador transferisse a responsabilidade ao locatário, 

o que não ocorreu no caso dos autos. O réu-reconvinte alegou em sua 

peça que efetuou o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

os quais foram divididos em 12 (doze) parcelas de R$ 125,00 (cento e 

vinte e cinco reais) e para comprovar o alegado apresentou os recibos 

dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, outubro (dois 

do referido mês), do ano de 2016, no valor de R$ 125,00 (duzentos e vinte 

cinco reais) em relação ao referido seguro contra incêndio, totalizando, 

assim o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o valor ser corrigido pelo 

índice de mercado firmando no contrato (IGPM). Assim, resta comprovado 

documentalmente o referido valor, devendo, portanto, a parte 

ré-reconvinte ser reembolsada pelo desembolso dessa obrigação cuja 

responsabilidade era do autor-reconvindo. Importante aqui destacar que, o 

autor-reconvindo não rebateu esse ponto na impugnação a reconvenção. 

Ante o exposto: 1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR o requerido Aparecido Silva de Carvalho em razão da 

inadimplência da obrigação contratual relativa à 05 (cinco) aluguéis em 

atraso correspondentes ao meses de dezembro de 2015 – R$ 3435,24, 

dezembro de 2016 –R$ 609,41, janeiro de 2017 – R$ 3.650,02, fevereiro 

de 2017 R$ 3.590,00 e março de 2017 - R$ 3.588,03, totalizando 14.872,70 

(quatorze mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), que 

deverão ser devidamente atualizados a partir do vencimento de cada 

aluguel em atraso pelo índice constante do contrato (IGPM), por tratar-se 

de danos materiais, aplicando-se a súmula 43 do STJ e juros de mora de 

1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela, conforme art. 397 do 

CC/02, resolvendo o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC. 1.2. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, 

bem como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre valor da condenação (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC). 2. No que 

tange à Reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para CONDENAR a autora Maria Aparecida de Lima a restituição do valor 

pago pelo requerido Aparecido Silva de Carvalho concernente ao Seguro 

contra incêndio na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) devidamente 

atualizado a partir do vencimento de cada parcela paga e comprovada 

(IGPM), por tratar-se de danos materiais, aplicando-se a súmula 43 do STJ 

e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela 

(art. 406 do CC/02), conforme art. 397 do CC/02, resolvendo o mérito da 

causa, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. 2.1. Condeno o 

réu-reconvinte ao pagamento das custas processuais (art. 86, parágrafo 

único, do CPC), bem como, em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre valor da condenação, por ter o réu-reconvinte 

sucumbido majoritariamente em seus pedidos (artigos 85, §§ 1º e 2º, c/c 

86, parágrafo único, ambos do CPC). NELSON NERY JUNIOR leciona que: 

“Sucumbência mínima. Quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, 

de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de 

sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A 

caracterização de "parte mínima do pedido" dependerá de aferição pelo 

juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida 

pretendido e o efetivamente conseguido pela parte”. (“Comentários ao 

Código de Processo Civil”, RT, São Paulo, 2016, p. 501). Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta, 27 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003177-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA DA RIVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO Nº 1003177-58.2017.8.11.0007-PJE 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 a fim de proceder à publicação 

do edital de ID. 12438485, no prazo de cinco (05) dias, juntando o 

comprovante nos autos, posteriormente. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 27 

de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Procurador do Município de Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública 

em face do Município de Alta Floresta e de Asiel Bezerra de Araújo, 

objetivando: a) a realização de obras da canalização das águas pluviais 

no lote público n. 51, localizado na Quadra 10-A, dos setores E/G; b) a 

condenação ao pagamento de dano moral ambiental difuso e; c) reparação 

do dano ambiental causado.

 Narrou que restou identificado que a canalização ou contenção do 

despejo pluvial no canal existente no referido lote estava direcionando a 

água pluvial da metade dos setores E/G para a nascente do Parque E/G, 

formando valetas e voçorocas no caminho percorrido pelo líquido.

Entendendo preenchidos os requisitos, pediu antecipação de tutela para a 

realização de obras da canalização.

Juntou documentos de fls. 20/136.

Por meio da decisão de fls. 138/140, a magistrada contemporânea 

postergou a análise da liminar, determinou a citação e deferiu o pedido 

para inversão do ônus da prova.

Os demandados foram citados ( fl. 143), e apresentaram resposta. O 

Município alegou ausência de interesse de agir em razão do conflito ter 

sido solucionado, pois já havia contratado empresa para a referida obra, 

que estava sendo implantada. No mérito, pediu a improcedência dos 

pedidos. Juntou documentos de fls. 158/175.

O requerido Asiel Bezerra de Araújo, às fls. 177/184, alegou sua 

ilegitimidade e, no mérito, afirmou que a obra já tinha sido realizada, razão 

pela qual pediu a improcedência dos requerimentos iniciais. Juntou 

documentos de fls. 185/342.

Com vista dos autos, o MPE impugnou as argumentações do autor e pediu 

o julgamento imediato.

À fl. 254, foi determinado que o município comprovasse a conclusão das 

obras.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Folheando o caderno processual constato que o “parquet” não foi 

cientificado da recente juntada, bem como que os requeridos não 

manifestaram quanto à provas.

 Com tais considerações, concedo o lapso de 10 dias que o polo ativo 

manifeste acerca dos documentos de fls. 255/257 e para que o passivo 

especifique quais provas ainda pretende produzir, justificando a 

pertinência com o caso ora analisado. O silêncio acarretará o julgamento 

imediato.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 122109 Nr: 669-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO NASCIMENTO DE SOUZA, BERENICE 

NASCIMENTO DE SOUZA, LARA NASCIMENTO DE SOUZA, LARISSA 

NASCIMENTO DE SOUZA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FERREIRA DE SOUZA- Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FRIES - OAB:65476, 

JOSÉ VALNIR TEXEIRA - OAB:3624, LUIZ FERNANDO DE SOUZA HIGA - 

OAB:OAB/PR Nº 65475

 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 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas para confecção do formal de partilha e selos de autenticidade, 

bem como providencias as cópias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 90915 Nr: 111-97.2011.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Melo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, para posterior distribuição da Carta 

Precatória de citação na Comarca de Colider-MT, endereço atualizado 

indicado pela Defensoria Pública, nos termos do Art. 389 da CNGC 

conforme segue: " Art. 389.

No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de 

Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

www.tjmt.jus.br = emissão de guias online.

Citação

Citação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002889-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA BAIRRADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1002889-13.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

CITAR/INTIMAR a parte requerida, por meio de seus patronos, nos termos 

da decisão de ID. 11093672 adiante transcrita, para, querendo, apresentar 

contestação em 15 dias, sob pena de presunção da veracidade das 

alegações aventadas na exordial. DECISÃO “Vistos, 1 – Com o 

recolhimento das custas processuais, recebo a inicial. 2 – Nos termos do 

art. 511, do CPC, INTIMEM-SE os requeridos, na pessoa da sociedade de 

advogados indicada na exordial, para, querendo, apresentar contestação 

em 15 dias, sob pena de presunção da veracidade das alegações 

aventadas na exordial. 3 - Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR 

ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 dias, a teor do art. 350, do 

CPC, oferecer impugnação. 4 – Consigno que os pedidos de inversão do 

ônus da prova e de exibição de documentos serão apreciados em decisão 

saneadora, conforme disposto no art. 357, do CPC. 5 – Após, conclusos. 

Às providências.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TEIXEIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000457-84.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: IRACEMA MARIO DA SILVEIRA EXECUTADO: PATRICIA 
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TEIXEIRA DE ARRUDA Vistos, IRACEMA MARIO DA SILVEIRA iniciou a 

fase de cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da 1ª 

Vara desta Comarca nos autos que tramitaram sob nº. 

1001886-23.2017.8.11.0007, nos termos do artigo 523, do CPC. É o relato 

do que basta. Decido. Consoante relatado, a demanda de cognição 

tramitou perante o Juízo da 1ª Vara desta Comarca (autos nº. 

1001886-23.2017.8.11.0007). Considerando o disposto no art. 516, inciso 

II, o cumprimento de sentença será efetuado no Juízo que decidiu a 

demanda de origem, ou, no Juízo do domicílio do exequente: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; Com tais considerações, 

DETERMINO a remessa do feito em tela ao Juízo da 1ª Vara desta 

Comarca, com as baixas inerentes. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000728-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MORENO CARDOSO (REQUERENTE)

JOAO TENORIO CARDOSO (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)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000728-93.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOAO TENORIO CARDOSO, CLARA MORENO CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Analisando a exordial, 

verifiquei que Clara Moreno Cardoso se declarou inventariante do espólio 

de João Tenório Cardoso, mas não juntou o respectivo termo. Averiguando 

a situação, constatei que o arrolamento dos bens do falecido (n.º 

564-44.2001.811.0007, que tramitou perante este juízo) foi ajuizado em 

29/03/2001, havendo dúvida quanto ao encerramento do procedimento. 

Posto isso, para constatar a legitimidade da autora e a existência de 

capacidade do espólio para figurar no polo ativo da demanda, determino 

que, em até 15 dias, a autora colija aos autos o termo de inventariante 

devidamente assinado e informe quanto ao andamento do referido 

processo de inventário, sob pena de indeferimento da petição inicial. No 

mesmo prazo, deverá ser comprovado o recolhimento das custas de 

ingresso e a taxa judiciária, caso já não tenha sido feito, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Decorrido o aludido lapso temporal, 

certifique-se. Após, voltem-me conclusos. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000766-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000766-08.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOAO FERNANDES CORREA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, Para melhor 

análise da presença dos pressupostos processuais e condições da ação, 

em atenção ao que disposto na Seção 21 (arts. 1.311 a 1.334), do Capítulo 

IV, da CNGCJ/CGJ-TJMT, a inicial deverá ser instruída com: I – documentos 

pessoais do polo ativo, a exemplo da carteira de identidade, CNH, CPF, ou 

outro documento oficial, bem como comprovante de residência; II – cartão 

do SUS; III – o requerimento administrativo e toda a documentação relativa 

à situação de saúde da pessoa; IV – relatório médico com as seguintes 

informações: a) nas hipóteses de solicitação de vaga de UTI a parte 

deverá apresentar: a.1) relatório médico sobre a necessidade de 

internação em leito de UTI; a.2) informação sobre a data e hora da 

requisição da vaga; a.3) declaração sobre a inexistência de vaga, se for o 

caso; a.4) outras providências que tenham sido adotadas enquanto 

aguarda disponibilização de leito de UTI; b) nas hipóteses de solicitação de 

intervenção cirúrgica contida na Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde – RENASES ou disponibilizada pelo SUS a parte deverá juntar: b.1) 

relatório médico indicando qual doença a pessoa é portadora e a 

prescrição médica exata da intervenção cirúrgica com especificação dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PDCT e apresentação de 

todos os exames médicos atualizados; b.2) a prescrição médica deve 

narrar detalhadamente a situação de saúde do paciente e todo o 

tratamento anterior que porventura já tenha sido realizado, bem como as 

razões pelas quais tal intervenção é necessária; b.3) prescrição médica 

com data; b.4) deve ser declinado o período de tempo que a pessoa 

espera pelo atendimento e providências administrativas que tenha adotado 

para solucionar a questão (ex.: Ouvidoria do SUS); c) nas hipóteses de 

solicitação de tratamento não oferecido pelo SUS a parte deverá juntar: 

c.1) o relatório médico elencando as razões da ineficiência dos 

tratamentos disponíveis pelo SUS; c.2) a apresentação de prova da 

evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos constantes dos protocolos clínicos do SUS; c.3) o relatório 

deve indicar se configurada emergência, urgência (com indicação de 

tempo de espera) ou eletividade do tratamento, com expressa menção ao 

quadro clínico de risco imediato; c.4) declaração de ausência de conflito 

de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. d) nas 

hipóteses de solicitação de medicamento existente na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – RENAME ou nas listas oficiais do SUS a 

prescrição médica deve conter: d.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; d.2) data no receituário, para que seja 

observado o prazo não superior a 02 meses para ingresso da ação; d.3) 

em caso de medicamento ou tratamento para o câncer se o paciente tem 

acompanhamento junto a uma unidade CACON/UNACON. e) nas hipóteses 

de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS a prescrição 

médica deve conter: e.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; e.2) se os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem 

inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; e.3) data no 

receituário, para que seja observado o prazo não superior a 02 meses 

para ingresso da ação; e.4) declaração de ausência de conflito de 

interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. Diante do acima 

registrado, intime-se o polo ativo para, em 15 dias, complementar a 

exordial com o necessário. Vindo a complementação ou justificativas, 

desde já, determino que o feito seja encaminhado ao NAT para coleta do 

parecer com as informações que julgarem pertinentes e para resposta dos 

quesitos abaixo apresentados: a) A parte requerente está regulada em 

sistema, serviço ou programa já existente no SUS? Qual a data e hora de 

seu registro? b) Quais as medidas administrativas já foram efetivadas 

para o devido atendimento da requerente? c) As tutelas pleiteadas 

judicialmente guardam correlação com requerimento administrativo 

constante no referido cadastro? d) As providências solicitadas nos autos 

são pertinentes e indicadas para a promoção/resguardo da saúde da 

parte requerente? e) Há outras alternativas terapêuticas mais eficientes 

em relação ao custo para a administração pública x benefício à saúde da 

parte requerente? f) A situação amolda-se a caso de urgência ou 

emergência, segundo normas técnicas contidas na Resolução CFM nº 

1451/95 do Conselho Federal de Medicina? g) Se for possível delimitar um 

período máximo para a concretização das providências requeridas sem 

prejuízo da saúde da parte requerente, qual é este lapso temporal? h) Se 

for possível delimitar, qual o ente competente para cumprimento destas 

medidas conforme organização do Sistema Único de Saúde? i) A questão 

foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS – CONITEC? j) O medicamente, o procedimento, o produto, a prótese, 

a órtese, constam na lista RENAME/RENASES ou em protocolo do SUS? 

Cumpridas estas determinações e aportadas as respostas aos quesitos, 

voltem-me conclusos, com urgência. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000788-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000788-66.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios 

da gratuidade, ressalvando a possibilidade de revogação. Considerando 

que o polo passivo se traduz em autarquia federal, que os procuradores 

não comparecem nas solenidades e que ainda não foi organizada pauta 

concentrada para as demandas previdenciárias, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a autarquia ré, constando as 

advertências da revelia, perante seu órgão de representação 

especializado, preferencialmente por via eletrônica junto ao cadastro 

oficial da autarquia. Não verificando, nesta cognição sumária, a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência, principalmente no 

que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado, em razão da necessidade de provas submetidas ao contraditório, 

por ora, indefiro o pedido de tutela antecipatória. Decorrido o lapso 

temporal para resposta, intime-se a parte autora para, querendo, 

manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000740-10.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOSE HENRIQUE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, ressalvando 

a possibilidade de revogação. Considerando que o polo passivo se traduz 

em autarquia federal, que os procuradores não comparecem nas 

solenidades e que ainda não foi organizada pauta concentrada para as 

demandas previdenciárias, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a autarquia ré, constando as advertências da revelia, perante seu 

órgão de representação especializado, preferencialmente por via 

eletrônica junto ao cadastro oficial da autarquia. Não verificando, nesta 

cognição sumária, a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência, principalmente no que diz respeito aos elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, em razão da necessidade 

de provas submetidas ao contraditório, por ora, indefiro o pedido de tutela 

antecipatória. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000554-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE QUIRINO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000554-84.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DONIZETE QUIRINO DIAS REQUERIDO: ALICE PEREIRA DE 

OLIVEIRA Vistos, Trata-se de procedimento em que os envolvidos 

entabularam o acordo disposto na exordial e pediram a decretação do 

divórcio. É o relatório. Fundamento. Decido. Considerando a aparente 

regularidade das cláusulas da avença, rendendo homenagens aos 

interessados que optaram pela efetividade da solução consensual, 

ressalvando interesses de terceiros, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO DE 

FLS. 03/05 e DECRETO O DIVÓRCIO DOS ENVOLVIDOS, nos termos da 

EC/66 de 2010, fazendo cessar todos os deveres do casamento. Posto 

isso, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC, extingo o processo. Sem 

custas e honorários. Dispenso a intimação do Ministério Público por não 

vislumbrar motivo para sua intervenção, nos termos do art. 698, do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se. 

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

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38517 Nr: 3913-16.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Churrascaria Cambalacho Ltda, Doraci Noboro 

Utsunomiya, Valneide Siebert Utsunomiya

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome do 

executado, conforme extrato em anexo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema RENAJUD, INTIME-SE o 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o 

endereço de localização do bem móvel, porventura, encontrado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39725 Nr: 212-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Rosa Vidros e Acessórios Ltda-Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

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

OAB:18.450/MT

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Revendo minuciosamente os autos, constato não ser o caso de protesto 

da decisão judicial transitada em julgado constante do art. 517, § 2º, do 

CPC, conforme pleiteado pelo exequente à fl. 144, tendo em vista ser a 

presente ação, execução de título extrajudicial.

 Sendo assim, para melhor adequação ao feito e atendimento às 

prerrogativas do exequente, DEFIRO, desde já, a expedição da certidão 

constante no art. 828, do CPC, com a advertência do §1º, do referido 

dispositivo legal.

Outrossim, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em nome 

do executado, conforme extrato em anexo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema RENAJUD, INTIME-SE o 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o 

endereço de localização do bem móvel, porventura, encontrado.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138791 Nr: 2338-84.2016.811.0007

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Antonowiski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143945 Nr: 5157-91.2016.811.0007

 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: Maria de Lourdes da Silveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de receber o recurso de Apelação interposto pela parte requerida, 

expeça-se ofício ao INSS, com URGÊNCIA, fazendo acompanhar cópia da 

sentença e dos documentos necessários, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, implante o benefício à parte autora, sob pena de 

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

incidir no crime de desobediência.

 Com efeito, após a implantação do beneficio, determino que a parte 

requerida junte imediatamente aos autos o respectivo comprovante e, vista 

dos autos à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques, Luis Carlos de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Considerando-se que já houve a entrega do imóvel, bem como que já 

houve pelos requeridos o reconhecimento quanto ao débito existente, no 

valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) – fl. 156, JULGO 

PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC para:a) declarar rescindido o contrato de 

locação celebrado entre as partes;b) condenar os requeridos ao 

pagamento da quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), relativa aos 

aluguéis vencidos no período de janeiro de 2007 a 20 de maio de 2010, no 

valor mensal de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), incidindo correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

inadimplemento de cada parcela; c) condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação;d) deixo de 

decretar o despejo da parte requerida, eis que já houve a desocupação do 

imóvel, conforme expresso à fl. 123;Intimem-se.Após o transito em julgado, 

caso não seja pleiteado o cumprimento de sentença pela parte Autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95197 Nr: 3533-80.2011.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Junte-se aos autos executivos (ID 92312) cópia da sentença proferida 

nos presentes autos.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 98, com a remessa dos autos à Superior 

Instância.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63358 Nr: 2814-69.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci da Silva Alves

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o pagamento dos valores sob execução (fls. 116 e 117), 

bem como a apresentação dos dados bancários dos causídicos da Autora 

(fl. 110) e da parte Autora (fl. 126), determino a expedição dos 

respectivos Alvarás Judiciais, consignando que aos causídicos serão 

liberados os honorários sucumbenciais e os contratuais, na razão de 30% 

(trinta por cento) das parcelas retroativas depositadas em Juízo (fl. 117) e 

à parte Autora o valor remanescentes (70%).

Após a expedição dos Alvarás Judiciais, voltem-me conclusos para 

liberação e prolação de sentença extintiva do feito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60410 Nr: 4957-65.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anesia Pereira da Silva Cunha

 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:

 À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido 

da presente ação, condenando o requerido INSS a pagar para ao autor o 

benefício previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos 

artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devidos desde a data do requerimento administrativo, 

o qual apenas foi apresentado posteriormente ao ajuizamento da ação 

(10/11/2015, cf. se vê à fl. 113). Dessa forma, considerando-se que, 

desde a data de 08/07/2011 houve a implantação do benefício (fl. 70/72), 

não haverá prestações em atraso a serem pagas.Por força do item 

6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) PEDRO ANÉSIA PEREIRA DA SILVA 

CUNHA; II) Pensão por morte trabalhador rural; III) Renda mensal de um 

salário mínimo nacional; iv) DIB – data do requerimento administrativo 

10/11/2015, fl. 113; v) RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do 

pagamento – benefício já implantado aos 08/07/2011, devendo 
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PERMANECER dessa forma.Em razão do princípio da sucumbência, com 

fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).Diante do requerimento 

expresso da parte autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do 

NCPC, tratando de verba de índole alimentar, DETERMINO que o requerido 

INSS PERMANEÇA realizando os pagamentos mensais do benefício JÁ 

IMPLANTANDO, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) revertida em favor da parte autora.Dispensável o 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º inciso I do 

NCPC.INTIME-SE o autor, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54545 Nr: 6505-62.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Batista de Oliveira, Dalmir Janning, Kleber Luiz 

Schor, Janete Helena Pereira, Jair de Fátima Michelan, Marcos José de 

Faveri de Lima, Luiz Gonzaga da Silva Filho, Zenilda Alarcon Leite, Sergio 

Luiz Cardoso, Manoel José de Lira Netto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto. Considerando-se a certidão de fl. 422, intime-se a parte Autora, na 

pessoa de seus patronos, para manifestação sobre o prosseguimento do 

feito. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69728 Nr: 2699-14.2010.811.0007

 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: Manoel Santana Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se oficio ao INSS, com URGÊNCIA, fazendo acompanhar cópia da 

sentença e dos documentos necessários, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, implante o benefício à parte autora, sob pena de 

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

incidir no crime de desobediência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 3538-68.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela Alves

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade executada para 

que informe, em 30 (trinta) dias, a existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de 

abatimento dos valores informados.4) Havendo resposta de pretensão de 

compensação pela entidade devedora, na forma do item anterior, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham-me CONCLUSOS 

para decisão a respeito.5) Caso decorra o prazo de que trata o item “3” 

sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (nCPC, artigo 535, §3, incisos I e II).6) OBSERVE-SE, no precatório, 

o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios 

deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais) 

e o artigo 20 da Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57844 Nr: 5037-29.2008.811.0007

 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: LEdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

judicial (sentença judicial), o presente procedimento reger-se-á pelas 

normas do art. 528 e ss. do Novo Código de Processo Civil.

 Desta feita, DETERMINO a citação pessoal da parte executada para 

efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, bem como as que 

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

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

de ser-lhe decretada a prisão civil de 1 (um) a 3 (três meses) (artigo 528, 

§§ 3º e 7° do CPC/2015), protesto (528, § 1º do CPC), ainda, a 

possibilidade da inclusão do nome nos órgãos de cadastro de 

inadimplentes (art. 782, §3º do novo CPC),

Descumprida a obrigação, certifique-se o decurso do prazo “in albis”, 

certifique-se acerca de eventual justificação ou comprovação do 

pagamento, após, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias e, conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118788 Nr: 6549-37.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda, Edson 

Arrotéia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 Vistos.

Inicialmente, determino o desapensamento deste feito dos autos sob o 

cód. 111740.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação interposto.

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

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens deste Juízo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63942 Nr: 3106-54.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Star Móveis e Eletrodomésticos Ltda - 

EPP ( Rio Móveis Tupinambà)

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI C. DOMINGUEZ - 

OAB:8.094/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 62 e determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da 

executada, na pessoa de seu representante legal, bem como a 

INTIMAÇÃO PESSOAL do depositário fiel indicado à fl. 57, para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito0 horas, DEPOSITE em Juízo o valor 

penhorado (R$ 5.000,00), sob pena de responsabilização pessoal dos 

sócios e do depositário fiel, inclusive pelo crime de desobediencia. 

Certificado o decurso do prazo, intime-se a exequente para manifestação 

e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57767 Nr: 2326-51.2008.811.0007

 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: EOdS, LdSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF, EPF, GPF

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz de Araujo - 

OAB:ES-4156, FABRICIO MACHADO MARABOTTI - OAB:13422, Jayme 

Eburneo Queiroz - OAB:, Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT, 

Simone Fernandes Chacara - OAB:ES-14103, Tatiane Alves Salles 

dos Santos - OAB:23084-O/MT, THIAGO FIÓRIO LONGUI - OAB:20.435 

ES

 Vistos.

RECEBO os recursos de Apelação interpostos às fls.491/506 e 

fls.510/521.

Com contrarrazões ao recurso de Apelação nos autos, Remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens 

deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142600 Nr: 4432-05.2016.811.0007

 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: Alisson Alves Cabral

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC.CONDENO a parte autora em custas e 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se ainda, o disposto no art. 

98, § 3º, do citado dispositivo legal.EXPEÇA-SE alvará do valor apontado à 

fl. 106 em favor da perita (dados à fl. 113).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado da presente sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138299 Nr: 2059-98.2016.811.0007

 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: RCS, Welissandra Rodrigues Correia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

Não efetuado o pagamento voluntário, determino desde já a expedição de 

mandado de penhora via BacenJud, conforme requerido, sendo que o 

débito será acrescido de multa de 10% e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10%.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141184 Nr: 3621-45.2016.811.0007

 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: Jose Correia

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

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

OAB:MT/14.250-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora às 

custas e honorários sucumbenciais, que FIXO em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, SUSPENDENDO a sua 

exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, diante 

da gratuidade deferida.EXPEÇA-SE alvará do valor apontado às fls. 92/93 

em favor da perita nomeada, considerando os dados apontados à fl. 

98.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142599 Nr: 4431-20.2016.811.0007

 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: Marcos de Morais

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES - OAB:7394, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT/8506-A, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:3.512/MS

 Vistos.
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 Defiro o postulado retro, portanto, expeça-se ofício ao perito nomeado, o 

qual realizou a perícia no autor MARCOS DE MORAIS para, no prazo de 20 

(vinte) dias apresentar o laudo pericial.

 No mais, cumpra-se cf. decisão de fl.126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62643 Nr: 2304-56.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Lemes

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls.129 e 

146, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato 

anexado à fl. 129v).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70187 Nr: 3160-83.2010.811.0007

 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: Malvina Fernandes Rosa

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de fl. 127v e considerando a comprovação 

do pagamento, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Revogo a decisão de fl.120.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls.110 e 

112, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato 

anexado à fl. 111).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59417 Nr: 3948-68.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Soares Moura

 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, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls.151 e 

166, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (40% cf. contrato 

anexado à fl. 152).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128504 Nr: 4338-91.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBdS, LLdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

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

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

69 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 1 (um) ano.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 
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requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113374 Nr: 1909-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon - Me, Waldenir 

Augusto Cecon

 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.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via sistema 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95163 Nr: 3494-83.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz de Menezes Martins, Rodrigo de Menezes 

Martins, Marly Quirino de Menezes, Ronaldo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVA SICREDI/ SA

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MS 13.116, Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:5871-MS

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para manifestarem o que entenderem por direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, protocolando, se for o caso, a via original do 

acordo noticiado nos autos em apenso.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137217 Nr: 1513-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Icatu Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz de Menezes Martins, Rodrigo Menezes 

Martins, Marly Quirino de Menezes, Ronaldo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

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

OAB:5091-B

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para manifestarem o que entenderem por direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, protocolando, se for o caso, a via original do 

acordo noticiado nos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 13023 Nr: 1600-24.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Alves de Oliveira Teles, Dulcinéia 

Gomes Bocardi Bitello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as executadas se deram por citadas 

e firmaram acordo para o pagamento do débito sob execução (fls. 25/27), 

porém, não o cumpriram.

Ademais, foram realizadas diversas diligencias para a busca de bens 

penhoráveis de titularidade das executadas, restando todas infrutíferas 

(fls. 68; 92 e 100; 148; 175 e 207; 234 e 240; 243).

Dessa forma, a exequente informou o valor atualizado do débito (fls. 

267/269) e requereu a penhora e avaliação da parte ideal de 1/3 dos 

imóveis sob matrícula n. 4.674, 5.807 e 31.078 junto ao Cartório do RGI 

desta Comarca (conf. Certidões de fls. 256/263).

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de fl. 254 e determino a PENHORA e 

AVALIAÇÃO da parte ideal de 1/3 dos imóveis sob matrícula n. 4.674, 

5.807 e 31.078 junto ao Cartório do RGI desta Comarca (conf. Certidões de 

fls. 256/263).

Em consequência, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens 

imóveis acima indicados, intimando-se a exequente e eventual possuidor 

direto do imóvel destes atos. Ainda, certificada a realização dos atos, 

expeça-se ofício ao Cartório do RGI desta Comarca para que REGISTRE a 

penhora deste imóvel, sendo que o recolhimento dos emolumentos 

pertinentes incumbe à exequente. Junte-se ao ofício, cópia desta decisão.

Após a efetivação da medida, intime-se a parte Exequente para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias, se manifeste em termos de prosseguimento.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130103 Nr: 5187-63.2015.811.0007

 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: Francisco Bezerra da Costa

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - OAB:RJ 

114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113815, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

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

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

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido pela demanda, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período e condições 

estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC.Determino ainda a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL em favor da perita, conforme dados bancários de fl. 

91, visando a liberação da verba honorária.Intimem-se.Decorridos 30 

(trinta) dias após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141265 Nr: 3653-50.2016.811.0007

 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: Salim Ferreira dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 
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OAB:MT 11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

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

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

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido pela demanda, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período e condições 

estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC.Determino ainda a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL em favor da perita, conforme dados bancários de fl. 

190, visando a liberação da verba honorária.Intimem-se.Decorridos 30 

(trinta) dias após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138538 Nr: 2197-65.2016.811.0007

 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: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA, VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos artigos 1.583 e seguintes e no artigo 

1.694 e seguintes, todos do Código Civil c/c artigo 487, inciso I do atual 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução 

do mérito, para conceder definitivamente a guarda da menor Yasmin 

Rodrigues à sua genitora, Rosana Audala Rodrigues.Expeça-se o termo 

de guarda definitiva em favor da genitora da menor e comunique-se o teor 

da presente sentença ao Juízo da Comarca de Porto Murtinho/MS (autos n. 

0800082-43.2015.8.12.0040).Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.Intimem-se, sendo os requeridos via 

postal.Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com 

a devida baixa no Cartório Distribuidor.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000852-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA HOZANA SOARES ARAGAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000852-76.2018.8.11.0007, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

REQUERIDO: APARECIDA HOZANA SOARES ARAGAO Vistos. INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. 

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 27 de março de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000858-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000858-83.2018.8.11.0007, : 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]. REQUERENTE: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: AVM VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias efetue o depósito das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição da presente carta precatória, nos termos do art. 290 do CPC. 

Alta Floresta, MT, 27 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE BEATRIZ PETERSON REZENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000332-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ MASLAWSKI - ME 

REQUERIDO: ALINE BEATRIZ PETERSON REZENDE Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito, verifico que a parte autora foi intimada para se 

manifestar acerca da correspondência de ID num 10903607, indicando 

novo endereço da parte ré, a fim de viabilizar a citação, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito (ID num. 11004675). 

Entretanto, a parte autora quedou-se inerte, consoante certidão juntada na 

manifestação de ID num. 11789493. Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pelo requerente, 

porquanto resta evidenciado que o autor não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora, não restando outra alternativa, 

senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010256-71.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010256-71.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: NADIA DE MORAIS 

EXECUTADO: PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI Vistos etc. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a 

exequente para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, 

referida parte quedou inerte, conforme certidão lançada no evento nº 

11720212. Assim, impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 

53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas. Após o trânsito em julgado da 
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sentença, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo e a parte executada devidamente intimada 

por seu advogado não efetuou o pagamento da dívida. Certifico ainda que 

procedo a intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente novo cálculo atualizado do débito exeqüendo, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIELE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003060-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JACIELE PEREIRA SILVA Vistos. Considerando que não 

é possível visualizar o documento contendo a memória do cálculo do valor 

em execução, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a juntada aos autos dos respectivos documentos, sob 

pena de indeferimento. Cumprido o acima determinado, venham-me 

conclusos para análise do pedido. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FURLAN CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002416-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE APARECIDO FURLAN 

CELESTINO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Dispensado o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso II do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - Falta de 

interesse de agir Preliminarmente a Reclamada pugna pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito em razão de suposta falta de 

interesse de agir decorrente da inexistência de pleito administrativo prévio. 

Em pese as alegações da Reclamada, razão não lhe assiste. Isto porque a 

exigência de requerimento administrativo prévio constitui verdadeira 

ofensa ao princípio da inafastabilidade de da prestação jurisdicional 

insculpido no inciso XXXV do art. 5º da CRFB. II - Mérito Pleiteia a parte 

reclamante revisão contratual, estabelecimento de novos valores pagos e 

apresentação de fatura de quitação antecipada, ao argumento que em 

agosto de 2015 assinou com o Banco-Réu um contrato de empréstimo no 

valor de R$ 4.005,00 (quatro mil e cinco reais) a ser descontado direto na 

folha de pagamento do Autor. Aduz que foi induzido a erro pela reclamada 

para assinar um contrato de cartão de crédito consignado ao invés de 

contrato de crédito consignado. Alega, ainda, que recebeu o valor de R$ 

4.005,00, mas já teria pagado R$ 6.012,07 e discorda dos valores ainda a 

serem pagos. Fora deferida a liminar (ID. 9851906) para que a parte 

requerida promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão 

de descontos na folha de pagamento da parte autora, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00. A parte reclamada, em sua peça de defesa, 

assevera que firmou Contrato de Cartão de Crédito com desconto em folha 

e juntou contrato, sendo totalmente legítima a cobrança perpetrada. Aduz 

que a cobrança é decorrente da inadimplência do reclamante em relação a 

uma dívida de cartão de crédito que vem crescendo conforma há pouca 

margem consignável. Em tendo a reclamada tenha aduzido ser lícito o 

desconto do nome do reclamante, ante a sua inadimplência, apresentou o 

contrato que menciona, comprovando a relação jurídica existente entre a 

reclamante e a instituição financeira citada, bem como a documentação 

que comprovam a origem dos descontos. Em sede de impugnação reitera 

que não se nega a relação jurídica, mas que esta relação está eivada de 

vício de consentimento, pois teria sido induzida a erro. Todavia, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que o Reclamante recebeu 

o valor R$ 4.005,00 mediante saque no cartão de crédito e, ainda, a 

juntada do contrato de cartão de crédito consignado (ID. 9935306) onde, 

no item “2” há previsão clara e precisa os valores utilizados no cartão de 

crédito teriam o valor mínimo das faturas descontados na falha de 

pagamento até o limite de 10% da remuneração. No mencionado contrato 

há ainda a previsão que a relação jurídica é por tempo indeterminado, ao 

contrário do alegado na inicial que haveria algum prazo final para o 

pagamento. Ademais, tais informações são ratificadas na solicitação de 

saque via cartão de crédito consignado. Repisa-se que os pleitos autorais 

partem da premissa do vício de consentimento e este deve ser plenamente 

demonstrado de sorte que da análise dos documentos carreados aos 

autos não se vislumbra qualquer cláusula dúbia, mal redigida, obscura ou 

ainda com letras ilegíveis. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados ao conjunto probatório produzido pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a cobrança indevida. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito da parte autora. III - Dispositivo 

Ante o exposto, revogo a liminar proferida (ID. 9851906) e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011244-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

para, em 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais, no valor indicado na certidão da contadoria, presente ao ID 

8144032. A guia poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – 

serviços-guias-1° instancia-fórum-comarcas escolher a opção 

Distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 
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Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa R$ 15.760,00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002350-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEROLAINE CRISTINA DA SILVA MUNCHEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002350-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANA DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: QUEROLAINE CRISTINA DA SILVA MUNCHEN Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, NCPC. I – Preliminar Rejeito as preliminares de ilegitimidade 

passiva, bem como de incompetência do juízo em razão da necessidade 

de pericia, por tratarem-se de teses protelatórias. II – Mérito No mérito da 

demanda, afirma a parte autora que a requerida promoveu comentário 

desabonador sobre a autora postado na rede social "facebook". Come 

feito, analisando o processo eletrônico em tela visualiza-se uma discussão 

por meio da rede social, supostamente envolvendo as partes, 

configurando uma verdadeira “troca de farpas”. Problemas como esses 

trazidos pelas partes não são solucionáveis pelo Poder Judiciário, que tem 

inúmeras demandas com conflitos graves para se solucionar. Toda 

movimentação da máquina judiciária tem um custo operacional e que deve 

ser realmente acionada quando houver a real necessidade. Tenho que a 

publicação efetivada pela requerida possivelmente refere-se à autora, 

uma vez que há evidências de existência de perturbação de ânimo entre 

as partes. Contudo, não há identificação precisa de que a ofensa é em 

desfavor da parte autora, de sorte que é indevida indenização. Sobre o 

assunto segue o julgado: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK. 

AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA. NÃO DEMONSTRADA LESÃO AOS 

ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE DO RECORRENTE. MANTIDA A 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso 

para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a presente 

ação, julgando extinto o feito com relação ao FACEBOOK. Requer 

indenização por danos morais em virtude de publicação feita nesta rede 

social pela primeira requerida. Ilegitimidade passiva do réu Facebook 

mantida, haja vista não haver qualquer demonstrativo de que este tenha 

sido notificado pelo recorrente para remover a postagem em questão. 

Inviável a condenação da corré ao pagamento de indenização por danos 

morais, uma vez que a publicação, ainda que realizada em ambiente aberto 

aos demais usuários da rede (fl.05), não identifica o recorrente. Além 

disso, ainda que o autor tenha sido identificado por alguns colegas de 

trabalho (fls. 31 e 182), não restou demonstrado que o conteúdo da 

publicação em questão tenha sido capaz de gerar lesão aos direitos de 

personalidade e a honra deste. Assim, tendo em vista o conjunto 

probatório produzido nos autos e, em prestígio ao princípio da 

imediatidade, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (Recurso 

Cível Nº 71006152060, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/07/2016) Ademais, ainda que 

tivesse sido identificada claramente a parte autora, não vejo que tal 

publicação tenha o conteúdo ofensivo a ponto de lesionar a dignidade da 

autora. Com toda certeza lhe causa um aborrecimento não indenizável. De 

fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização 

por dano moral em casos de ofensa à honra. Sendo assim, determina o 

art. 186 do Código Civil, in verbis: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Mais 

adiante, estatui o art. 927, caput, do CC, in verbis: Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Entretanto, não restou configurada qualquer conduta nos autos 

com a presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo 

porque não comprovadas as ofensas ou agressões verbais à honra e à 

dignidade da autora. O instituto o dano moral não é adequado à resolução 

de conflitos entre inimizades declaradas, até porque, se assim fosse, a 

cada nova ofensa de uma para com o outra, ensejaria o dano alegado. No 

caso, a situação dos autos não ultrapassa a esfera de conflito decorrente 

de desavença entre pessoas que não têm laços de afinidade, o que deve 

ser ABSORVIDA E SUPERADA. Não demonstrados os pressupostos para 

a configuração do dano moral, inviável a fixação de indenização. Ademais, 

não restou evidenciado transtorno significativo que autorizasse o pleito 

indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores cotidianos não têm o 

alcance pretendido pela parte autora. Enfim, por qualquer ângulo que se 

analise o feito, inexiste ato ilícito atribuível à parte ré, tampouco se 

vislumbra a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, impondo-se 

a improcedência da ação. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito as 

preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face da reclamada, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011207-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN DOS MILAGRES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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

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

para, em 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais, no valor indicado na certidão da contadoria, presente ao ID 

8147150. A guia poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – 

serviços-guias-1° instancia-fórum-comarcas escolher a opção 

Distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa R$ 15.760,00.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010916-31.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZABETH DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010916-31.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ANGELA CRISTINA DE 

OLIVEIRA DA SILVA EXECUTADO: NILZABETH DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Verificou-se a inexistência de bens penhoráveis e por essa razão a 

credora foi devidamente intimada para manifestar-se. Ocorre que, apesar 

de ter sido devidamente intimada, autora deixou correr in albis o prazo e 

não se manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria ID n.º 
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12099161. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo pelo requerente, porquanto resta evidenciado que a 

parte exequente não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando outra alternativa, senão a extinção 

do feito em razão do abandono da parte autora/exequente. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, e por 

ter abandonado a ação por mais de 30 (trinta) dias. Intime-se a devedora 

para fornecer dados bancários a fim de receber, por meio de alvará, o 

valor bloqueado judicialmente, no importe de R$ 12,88 (doze reais e oitenta 

e oito centavos), ID n.º 1803521. Intimem-se. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001404-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA 

FILHO REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora 

jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, requerendo, ao final, 

indenização por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a 

empresa ré anexou contestação e documento idôneo no qual demonstra 

seu crédito (ID n.º 10050720), por meio de empréstimo no valor de R$ 

5.680,00 (cinco mil seiscentos e oitenta reais), parcelados em 58 vezes de 

R$ 159,28 (centos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos). 

Ademais, tal contrato veio acompanhado de cópias do RG, CPF e cartão 

de benefícios do banco Bradesco, assim como cópia do comprovante de 

residência. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do 

nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que 

pudesse justificar a indenização pleiteada. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao 

inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por meio da 

negativação. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de serviços bancários. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

adquiridos, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi 

inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, 

para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a 

conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011241-69.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SANTANA DOS SANTOS (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)

 

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

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

para, em 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais, no valor indicado na certidão da contadoria, presente ao ID 

8199827. A guia poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – 

serviços-guias-1° instancia-fórum-comarcas escolher a opção 

Distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa R$ 15.758,98.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011271-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JUSTINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

para, em 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais, no valor indicado na certidão da contadoria, presente ao ID 

8147398. A guia poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – 

serviços-guias-1° instancia-fórum-comarcas escolher a opção 

Distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa R$ 10.153,88.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002524-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO BATISTA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de 

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

negativada indevidamente pela empresa requerida, pois não tem relação 

jurídica e sequer compra produtos/serviços da requerida. Por outro lado, a 

ré afirma inexistir dano indenizável já que foram contratados os serviços, 

anexando o contrato no ID n.º 10504842. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A fraude restou clarividente diante da juntada do 

documento de identidade pelo autor, ID nº 9894114, em contrapartida ao 

RG apresentado pelo requerido, ID n.º 10504860. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou 

se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços 

calcada em informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa 

prestadora de serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados 

do adquirente. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou entidade de 

proteção ao crédito, em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Nesse 

sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO OU AGRAVO INTERNO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE 

TERCEIRO PREVISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME 

DO CONSUMIDOR ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - 

VALOR DA CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de 

terceiro, que fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, 

fazendo com que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de 

proteção ao crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do 

fornecedor de bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João 

Bosco Soares da Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ. ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Demonstrado nos autos que as demais anotações foram 

questionadas judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, 

do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no 

cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada 

indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da 

indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Recurso Inominado nº 0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos, j. 24 de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória (Id n.º 9909381) e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica referente ao 

contrato registrado sob n.º 8183201601671 no valor de R$ 327,00 

(trezentos e vinte e sete reais); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora 

a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

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

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

Floresta/MT, 22 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-53.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

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

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

para, em 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais, no valor indicado na certidão da contadoria, presente ao ID 

8287660. A guia poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – 

serviços-guias-1° instancia-fórum-comarcas escolher a opção 

Distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa R$ 10.532,49.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011284-40.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE MALTEZO DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011284-40.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: TATIELE MALTEZO DA ROCHA 

EXECUTADO: EDNALDO SOARES DE OLIVEIRA Vistos. Contatou-se a 

inexistência de bens penhoráveis e o exequente não mais localizou o 

executado, pois não trouxe endereço atualizado, ID n.º 12038074. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com base no 

art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95 (não encontrado do devedor). Autorizo a 

expedição de certidão (enunciados nº. 75 e 76), caso seja requerida pela 

credora. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 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. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

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

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

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

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

Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-26.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

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

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, 

para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados 

pelo réu ao ID 11752387 e seguintes, indicando o cumprimento voluntário 

da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011236-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011236-47.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos. Tendo em vista a 

inexistência de intimação das partes a respeito do despacho anterior, 

redesigno audiência de INSTRUÇÃO para o dia 08 de maio de 2018 às 

15h30min. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Taciane 

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

HOMOLOGO sentença/decisão/despacho proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 08 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011317-30.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALENCAR AZAMBUJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011317-30.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: FLAVIO ALENCAR AZAMBUJA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte executada opôs 

impugnação ao cumprimento de sentença em razão do valor da multa 

fixada a título de astreintes no equivalente à R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais) pelo descumprimento de ordem judicial. Em seus 

argumentos o impugnante diz que não descumpriu o prazo, uma vez que o 

prazo para cumprimento foi suspenso devido ao recesso forense. Melhor 

sorte não acolhe a pretensão do embargante, já que o cumprimento de 

tutela provisória é reputado como ato urgente. Nesse sentido a Resolução 

nº 14/2015 do TJMT: “Art. 2º A suspensão da contagem dos prazos 

processuais não prejudicará o expediente forense normal, cujas 

atividades reiniciarão em 7 - 1 -201 6 . Parágrafo único. A suspensão não 

obsta a prática de ato processual de natureza urgente e necessária à 

preservação de direitos.” Observo ainda que a multa foi fixada com 

observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso 

particular dos autos, verifica-se que a multa não foi estabelecida em valor 

superior ao atribuído à causa. Nesse contexto, é de se concluir que foram 

observados os princípios da proporcionalidade, já que cuida-se de uma 

instituição bancária de grande porte, e o da razoabilidade, pois o valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais) diários, com certeza não ultrapassa a 

capacidade de solvência do banco sendo, ao mesmo tempo, elevado 

suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem judicial conferida em prazo 

razoável para a simples emissão de um boleto. Ante o exposto, REJEITO o 

incidente de impugnação à execução de sentença formulada pelo devedor 

e DEFIRO o prosseguimento da execução, intimando-se a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor da multa 

objeto de execução ou conversão do valor depositado em juízo em 

pagamento. Intimem-se. Submeto o presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JESUS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração opostos pela 

requerida, ao ID 11805327, são tempestivos. Assim, PROCEDO à intimação 

da autora para, em 05 (cinco) dias, querendo, apresentar contrarrazões 

aos embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001913-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SIDNEY LEAL DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente rejeito a preliminar aventada pela defesa no tocante a falta de 

interesse de agir como condição da ação, pois verifico estar o processo 

instruído com todos os documentos necessários aptos o suficiente a 

permitir seu julgamento. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA ANTECIPADA proposta por SIDNEY LEAL DOS SANTOS em 

face de BANCO BRADESCO S/A, onde o reclamante alega, em síntese, 

que teve seu nome negativado de forma totalmente indevida por ordem da 

empresa Reclamada, uma vez que encerrou sua conta com a respectiva 

instituição bancária, pugnando assim por reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando genericamente os 

pedidos da inicial da reclamante e aduzindo que o caso em exame não 

caracteriza dano moral, bem como pela impossibilidade da inversão do 

ônus da prova, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade 

da parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo 

esta detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e 

serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação 

do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, 

no caso em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida - a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação constando a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito, bem como áudios comprovando as constantes ligações efetuadas 

em sua linha cobrando o respectivo débito. De outra banda, verifico que a 

Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos da 

parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da 

inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Assim, diante da análise minuciosa da documentação que 

acompanha os autos, tenho que o direito milita a favor do reclamante. DO 

DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito em razão de dívida desconhecida, bem como as constantes 

ligações em seu telefone para fins de cobrança superam os limites de 

mero dissabor cotidiano. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal 

Cível firmou o seguinte entendimento: “RECURSO INOMINADO - DANOS 

MORAIS - CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE - PAGAMENTO DAS 

PENDÊNCIAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

DÉBITO QUITADO - CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA - 

PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE DO QUANTUM- SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A indevida inclusão 

do nome do consumidor em cadastro de inadimplente é, por si só, causa 

geradora de dano moral passível de reparação. 2- O dano moral está ínsito 

na ilicitude do ato praticado e decorre da gravidade do ilícito em si, 

independentemente de sua efetiva demonstração (dano in re ipsa). 3- 

Deve ser mantida a sentença que para fixação do quantum indenizatório 

observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que o caso 

requer. (RI 4472/2010, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 27/10/2010, Publicado no DJE 01/12/2010)” Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a capacidade 

econômica entre as partes, bem como as constantes ligações efetuadas 

no telefone da parte autora praticando cobrança em razão de dívida 

inexistente, revela-se justo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a 

fim de reparar a ofensa moral sofrida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de: A) DECLARAR inexistente o débito de R$ 67,33 

(sessenta e sete reais, trinta e três centavos), com a expedição de ofício 

para os órgãos restritivos de crédito e congêneres solicitando a imediata 

retirada do nome do autor dos bancos de dados de inadimplentes, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e incorrer no 

cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

Reclamada BANCO BRADESCO S/A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante SIDNEY LEAL DOS SANTOS no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês 

a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 09 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 09 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JULIAO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000862-91.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GILBERTO JULIAO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

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

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora, em sua peça genérica, 

jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, requerendo ao final, 

indenização por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a 

empresa ré afirma que houve contratação dos serviços de telefonia e que 

inclusive existem pagamentos anteriores à inscrição no órgão de proteção 

ao crédito. Também anexou na contestação, ID n.º 9636551, extratos de 
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utilização de serviços que demonstram a existência de linha fornecimento 

dos serviços de terminal móvel (66) 999577722 registrados em nome da 

autora. Com base no livre convencimento motivado e analisando a defesa 

da ré decido pela constatação de débito e existência de relação jurídica 

entre as partes, pois restou demonstrado também a existência de 

pagamentos pretéritos das faturas do terminal registrado sob n.º (66) 

999577722 e trata-se do mesmo DDD utilizado na região da comarca, 

sendo pouco provável a existência de fraude. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou utilização de terminal (ID n.º 9636551) em que o DDD é 

da cidade de Alta Floresta - MT, sendo improvável a fraude neste caso 

concreto, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC. Além disso, no presente 

caso não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação 

feita com o réu não existisse, a autora não receberia qualquer crédito, 

porque existe outras 5 (cinco) negativação em seu nome (ID n.º 3661810). 

Assim, conclui-se ser a parte autora uma devedora contumaz, não tendo 

qualquer credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, a fim de 

conseguir realizar compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir 

que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001803-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR JOSE RECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001803-07.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR JOSE RECCO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Ilegitimidade passiva Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. c) 

Complexidade da causa Rejeito a preliminar por desnecessidade de 

realização de perícia técnica. Pelas provas anexadas aos autos e pelas 

regras consumerista o processo pode ser julgado em sua questão de 

mérito. II – Mérito No mérito afirma a parte autora ter adquirido um notebook 

POSIT XR13130, no valor de R$ 1.299,06 (mil duzentos e noventa e nove 

reais e seis centavos), entretanto houve constatação de vício do produto 

e por isso foi encaminhado para a assistência técnica, depois de 30 

(trinta) dias o notebook retornou, mas não houve solução do conflito. 

Afirma o autor que tentou novamente solucionar o problema com a 

varejista, City Lar, porém sem êxito. Já a ré varejista alegou não ser 

responsável pela qualidade do produto, limitando-se a realizar a venda ao 

adquirente, descabendo, assim, a culpabilidade por eventuais danos de 

fabricação do produto. A fabricante aduziu que o equipamento da autora 

foi analisado em 02/02/2017, ocasião em que foi detectado um problema 

no software, o que de acordo com o certificado de garantia da fabricante 

não é vício de fabricação. In casu, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e 

fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, 

objetivando essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações 

de consumo, o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os 

julgadores passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito 

tradicional, entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a 

nulificação de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em 

contrário, da responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de 

consumo, a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral 

ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, 

do referido Código. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual no momento em que anexou aos autos a comprovante da 

compra do produto ID n.º 8707821, bem como reclamação prévia no 

PROCON, demonstrando a tentativa de solução do problema 

administrativamente, ID n.º 8707849, assim como comprovou o envio para 

a assistência técnica ID n.º 8707849, de acordo com art. 373, inciso I do 

NCPC. A parte ré sequer comprovou o fato alegado, de que o vício no 

notebook continha problema no software, art. 373, inciso II do NCPC. 

Ademais, o notebook adquirido pela parte autora irrefragavelmente não 

possuía a qualidade que dele se esperava, nada obstante o dever jurídico 

do fornecedor de vender produtos com padrões de durabilidade, 

excelência e segurança, na exata dicção do art. 4.º III do CDC. O produto 

em questão ocupa a qualidade de produto essencial na vida moderna, fato 

que importaria o direito subjetivo da autora de exigir já no primeiro defeito 

verificado a troca imediata do produto ou adoção das alternativas 

previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito da autora é contemplado 

no § 3.º do artigo supracitado. Assim, relutância do fornecedor em 

proceder à substituição, conquanto direito subjetivo inarredável da 

consumidora, consoante previsão do art. 18 do estatuto Consumerista. 

Asseguram os direitos fundamentais do consumidor insculpidos no art. 6º, 

IV, VI e VIII do mesmo diploma legal. Deste modo, o dano moral restou 

devidamente configurado pela resistência da requerida em atender 

prontamente a pretensão do consumidor com a vistoria para solução dos 

vícios ou troca do produto essencial, retardando indevida e 

injustificadamente o dever jurídico definido no CDC. Situação desenhada 
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no instrumento da demanda que encerra tribulação espiritual, já que ficou 

desprovida a consumidora de bem imprescindível à rotina do lar (preparo 

de alimentos). Ademais, além de não ter efetivado a vistoria e trocado 

imediatamente o produto, após reclamação no PROCON não houve 

solução do problema, demonstrando total descaso com a consumidora. Em 

matéria de defeito no produto, tratando-se de relação norteada pelo CDC, 

as várias idas do consumidor a loja delineiam o descaso do fornecedor 

diante de imposição legal, o dever objetivo de reparar decorre do art. 12 

do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se o consumidor obrigado a 

implorar pela resolução do problema, ou socorrer-se do Judiciário para ver 

satisfeito o seu direito. Referida conduta de desídia, que faz presumir o 

abalo anímico, é suficiente a configurar o dano moral e impor a 

consequente obrigação de indenizar. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO 

NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. NOTA FISCAL DO PRODUTO EM NOME 

DA COMPANHEIRA DO REQUERENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Estando comprovado nos autos que o aparelho celular objeto da ação foi 

adquirido pela companheira do recorrente, não há se falar em 

improcedência da ação em razão da nota fiscal do produto estar em nome 

de terceiro. Havendo a compra de produto que apresentou vício, cujo 

reparo não é realizado no trintídio legal, surge o direito à parte de ver 

restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual que 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

recorrente foi presenteada com aparelho celular adquirido das empresas 

recorridas, o qual apresentou vício que impossibilitou sua utilização. 

Tentativa de solução do impasse via extrajudicial, conforme ordem de 

serviço juntada com a inicial. Para a fixação de indenização por danos 

morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das 

partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da 

parte requerida para a ocorrência do evento. Sentença reformada. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 720614820158110001/2016, 

Relator Nelson Dorigatti, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2016, 

Publicado no DJE 15/08/2016). INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO 

PRODUTO. FOGÃO. PRODUTO ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE USO 

IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO ART. 18, § 1º DO CDC. DANO MORAL 

INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA 

PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005618822, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em 10/09/2015). Consumidor que goza da garantia de ter produtos 

com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 

desempenho, na exata dicção do art. 4º, II, “d” do Código Consumerista. 

Assim, não tendo a ré comprovado que o defeito decorreu de mau uso, 

conclui-se que a parte autora faz jus à troca do aparelho adquirido por 

outro idêntico ou similar, com as mesmas especificações ou restituição do 

valor pago, ficando a seu critério a escolha. No tocante aos danos morais, 

deve-se observar que os fatos narrados na inicial, por si só, geraram 

constrangimentos à parte autora, de forma a caracterizar o referido dano 

imaterial, que no caso é in re ipsa, uma vez que se encontra ínsito na 

própria conduta perpetrada pela parte ré, violando-se inclusive a boa-fé, 

consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. Ressaltasse o varejista é 

igualmente responsável pelo vício do produto e a fabricante também 

culpada pela falha na prestação dos serviços da loja e vice-versa, nos 

termo do art. 18, caput do Código de Defesa do Consumidor. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Ademais, tendo em vista que a relação jurídica consubstanciada entre as 

partes é tipicamente de consumo, considera-se que, constatado o defeito 

no produto e não resolvido o problema, satisfatoriamente e em prazo 

razoável, o dano moral se faz presente e impõe o dever de indenizar. Fixo 

a indenização no valor razoável de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

razão da essencialidade do notebook para os consumidores, que atinge 

os efeitos pedagógicos nas rés sem causar enriquecimento ilícito da parte 

autora. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente CPC, para condenar as rés solidariamente a: a) pagar à parte 

autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) pagar 

ao reclamante a importância de R$ 1.299,06 (mil duzentos e noventa e 

nove reais e seis centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do desembolso e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Determino ainda que a loja 

requerida Dismobrás (City Lar) recolha na casa da parte autora o produto 

defeituoso. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

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

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002716-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY FERNANDES CALAZANS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002716-86.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROSE MARY FERNANDES 

CALAZANS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I – 

Prejudicial de mérito – Decadência Não se aplica ao caso concreto o 

disposto no art. 26 do CDC, uma vez que não se trata de vício no produto. 

Quanto a pretensão da parte autora aplica-se o termos do art. 27 do CDC: 

“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria”. II – Mérito No mérito afirma a autora ter contratado 

um empréstimo consignado no valor de R$10.365,00 (dez mil trezentos e 

sessenta e cinco reais), em 42 parcelas de R$ 380,00 (trezentos e oitenta 

reais). Aduz que o banco requerido não disponibilizou um empréstimo aos 

servidores, mas efetivou a contratação de um cartão de crédito, e os 

valores das parcelas são debitadas automaticamente na folha de 

pagamento, mas se tratam de pagamentos mínimos do cartão de crédito. 

Por outro lado, o banco requerido alegou, em suma, que a autora realizou 

saques nos valores de R$ 10.365,00 (dez mil, trezentos e sessenta e 

cinco reais) e R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), assim as 

referidas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência 

eletrônica direta (TED), em conta corrente da autora. Ademais, aduziu o 

requerido que a reclamante fez uso do cartão BMG Card n.º 

5313.0410.4708.7015 e tinha plena consciência da contratação. Além 

disso, reclama do desconto indevido no mês de julho/2017 no importe de 

R$ 731,02 (setecentos e trinta e um reais e dois centavos), assim como no 

mês de agosto/2017 R$ 753,74 (setecentos e cinquenta e três reais e 

setenta e quatro centavos) A tutela provisória de urgência foi indeferida. 

No caso em comento, verifica-se que a reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, quais sejam, 

saques no cartão de crédito, o que no entendimento deste juízo foram 

perfeitamente aptas a modificar os direitos da parte autora, reforçando o 

vínculo contratual existente entre as partes, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, verifico que a 

reclamante não impugnou a contestação apresentada, momento que tinha 

para contrapor as alegações da parte reclamada, bem como demonstrar a 

ilegalidade na contratação. Assim, tenho que o presente processo não 

demanda maiores explicações, posto que restou devidamente comprovado 

a utilização regular dos serviços bancários com utilização de cartão de 

crédito. Ademais, a própria autora colacionou provas que demonstram a 

inexistência de razão em seu pedido, isto porque, na proposta anexada no 

ID n.º 10204284, resta clarividente a anuência da autora na contratação 

do cartão BMG. É certo afirmar que o Banco não enganou a autora, pois 
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inclusive na conversa pelo aplicativo (ID n.º 10204040), a atendente do 

banco esclareceu que o valor do crédito era referente a saque em um 

cartão de crédito. O fato é que a autora se arrependeu do negócio, porque 

constatou os valores cobrados pelo banco através de saque no cartão de 

crédito, isto é, bem superiores que um empréstimo consignado em folha. 

Mas ressalto a plena ciência da autora na pactuação do negócio. 

Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do 

ônus da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Destarte, conclui-se quanto as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o atual Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. Dessa forma, a reclamante 

não se desincumbiu de seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do 

artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil. Por fim não comprovou 

qualquer ato ilícito passível de condenação do requerido no pagamento de 

indenização por dano moral ou material. III - Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito a prejudicial de mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. TACIANE FABIANI 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000729-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSY KELLY DUTRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000729-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GEISSY KELLY DUTRA ALVES 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Considerando 

a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora, conforme 

Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002739-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração com caráter infringente contra decisão liminar 

que determinou a suspensão de desconto em folha de pagamento da 

autora, atinente a empréstimo consignado em discussão, alegando 

impossibilidade jurídica em cumprir referida ordem, sob o argumento de 

que o embargante/réu não é parte legítima para compor o polo passivo. 

Entrementes, em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser conhecidos, 

porquanto inadmissível no momento, conforme vemos. Os artigos 48 e 49 

da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente em sentenças ou acórdãos. 

Vale anotar que a insurgência do requerido se dá contra decisão, e não 

sentença, o que em sede de Juizado Especial não admite recurso. Sobre o 

assunto, colaciono entendimento jurisprudencial: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. INCONFORMISMO DO 

AGRAVANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÕES 

INTERLOCUTÓRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento 

Nº 71007501984, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/03/2018). Desta 

feita, por verificar a impertinência dos embargos, tenho que não devem 

sequer ser conhecidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 1095052, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Passo a proferir sentença. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O 

litígio apto para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção e provas. Desse modo, em 

atenção aos princípios da economia e celeridade processual, passo a 

decidir. I - Preliminar de ilegitimidade passiva Inobstante a pretensão do réu 

em ter reconhecida sua ilegitimidade passiva, conquanto a obviedade que 

o próprio nome das instituições trás, a parte requerida insiste em afirmar 

não pertencer ao mesmo grupo econômico do Banco Itaú BMG 

Consignado, colacionando, inclusive, informações do Banco Central do 

Brasil para sustentar sua assertiva. Entretanto, em consulta ao sítio 

e l e t r ô n i c o  d o  B a n c o  C e n t r a l ,  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp, em acesso ao campo 

“Relação de instituições em funcionamento no país”, sequer se vislumbra a 

existência de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO, seja no conglomerado do 

BMG, seja no conglomerado do Itaú. Ademais, vale anotar que o 

documento apresentado pela autora (ID nº. 10221968) demonstra que os 

descontos em folha são realizados pelo “BANCO BMG”, não pela 

instituição indicada pela requerida. Nessa senda, conclui-se que a tese de 

que BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO não integra o mesmo conglomerado 

financeiro que o réu BANCO BMG, na perspectiva do consumidor, é uma 

verdadeira falácia, razão pela qual deve responder pelo objeto da 

presente demanda, a afastar a tese da ilegitimidade alegada. Nesse 

sentido, segue jurisprudência: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO E BANCO BMG. TEORIA DA APARÊNCIA. NOMENCLATURA 

PARA O TIPO DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS QUE SE REVELA IRRELEVANTE PERANTE O CONSUMIDOR. 

ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE 

COMPETE AOS BANCOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE 

A AUTORA SOLICITOU O CANCELAMENTO DE UM EMPRÉSTIMO PARA 

CONTRATAÇÃO DE UM NOVO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DA 

CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 
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ART. 80, II, V E VII, DO NCPC. MULTA FIXADA EM 9% (NOVE POR CENTO) 

DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 81 DO NCPC. Sentença 

confirmada. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006330187, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 11/11/2016). Destarte, em se tratando de relação de consumo, 

a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo o requerido responder pelos prejuízos causados ao consumidor 

em decorrência da assunção de riscos da atividade. II – Mérito Rejeito a 

impugnação ao valor da causa, pois a autora anotou corretamente os 

valores a título de indenizações que pretende com a ação. No mérito, 

verifica-se que a autora é aposentada e constatou a existência de nove 

descontos indevidos em sua aposentadoria no valor de R$ 82,50 (oitenta e 

dois reais e cinquenta centavos) em benefício do Banco BMG. Por fim, 

requer a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução da 

quantia debitada de sua folha indevidamente, bem como indenização por 

dano moral. Na ocasião da realização de audiência de conciliação, 

ocorrida em 29/11/2017, apesar de devidamente citada aos 21/11/2017 (ID 

nº. 11484574), a requerida não compareceu (ID nº. 10892345). Inobstante 

o pedido de redesignação da solenidade formulado pela requerida em 

sede de contestação, sob o argumento de que não fora observado o 

prazo previsto no artigo 334 do CPC, é certo que referido dispositivo não 

se aplica ao Juizado Especial, uma vez que não coaduna com os 

princípios norteadores deste sistema. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa em decorrência do prazo decorrido entre a 

citação e a realização da solenidade, primeiro, porque houve tempo 

razoável, segundo, que a intimação é para comparecimento a sessão de 

conciliação, sendo certo que não entabulado acordo entre as partes, a 

fruição do prazo para defesa será da realização da audiência. Portanto, 

nesta hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei nº. 9.099/95, que 

assim dispõe: “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”. O novo Código de Processo Civil, em seus 

artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.” Em face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial quando afirma a autora não ter contratado o 

empréstimo em alusão com a requerida, sendo indevidos os descontos em 

sua folha de pagamento. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que 

inclusive fora concedido liminarmente (ID nº. 10636637). Logo, diante da 

inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes pode-se 

concluir que as cobranças efetivadas na aposentadoria da autora são 

indevidas. A parte autora é consumidora equiparada, para efeitos legais, 

nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato ilícito 

decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como 

da prestação dos serviços ofertados do mercado de consumo. Veja-se 

que, para a exclusão da responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 

14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou 

a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua 

responsabilização, argumentar também ter sido vítima de fraude cometida 

por terceiro. Para tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse 

a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos 

documentos, mas não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de 

má-fé, a parte requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, 

responde pelas disfunções de sua atividade, absorvendo os danos 

decorrentes, que não podem ser repassados ao consumidor. Ao que 

indica o contexto probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com 

pessoa que não o demandante, mas em nome deste. Assim, estão 

presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, 

por consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como 

assinalado, está caracterizada na contratação com terceiro em nome da 

parte autora, sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé 

objetiva. O nexo causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela 

parte requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pela parte autora independe da sua 

comprovação. E tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo 

emocional gerado àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida 

para dar golpe. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MORAL. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a atividade 

bancária foi expressamente incluída como serviço no rol do art. 3º, § 2º, 

do CDC. Dessa forma, a responsabilidade do réu é objetiva (art. 14 do 

CDC). A responsabilidade da instituição bancária pela obtenção de 

empréstimo consignado em nome do autor, mediante fraude, é evidente. 

Irrelevante, na espécie, para configuração do dano, que os fatos tenham 

se desenrolado a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, 

circunstância que não elide, por si só, o ônus da instituição recorrente. O 

fato configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do 

prejuízo. As adversidades sofridas pelo autor, a aflição e o desequilíbrio 

em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à 

sua dignidade. Majoração do montante indenizatório considerando o grave 

equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, 

além do caráter punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70045832540, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 16/02/2012). Corolário natural do 

reconhecimento da fraude é o reconhecimento de inexistência da dívida e 

a devolução dos valores auferidos indevidamente. Impende anotar que 

apesar de a autora alegar que houve nove descontos de R$ 82,50 (oitenta 

e dois reais e cinquenta centavos), somando o importe de R$ 742,50 

(setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), em verdade 

logrou êxito em comprovar apenas três descontos, de modo que o valor 

indevidamente pago soma o total de R$ 247,50 (duzentos e quarenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Por outro lado, no que tante à repetição 

de indébito, verifica-se que o parágrafo único do art. 42 do CDC traz uma 

sanção para aquele que cobra dívida em valor maior que o real. São três 

pressupostos objetivos e um subjetivo: engano justificável. No plano 

objetivo a multa só é possível nos casos de cobrança de dívida, além 

disso, a cobrança deve ser extrajudicial, e finalmente deve ter por origem 

uma dívida de consumo. Sobre o tema ainda é importante asseverar os 

ensinamentos do Min. Og. Fernandes do Superior Tribunal de Justiça: 

“Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que ‘o consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 

salvo hipótese de engano justificável.’ Segundo a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, o engano é considerado justificável quando 

não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do prestador de serviço 

público” (AgRg no AREsp 431.065/SC, j. 17.12.2013, rel. Min. Og. 

Fernandes, DJe 03.02.2014). A prova da justificabilidade do engano, na 

medida em que é matéria de defesa, compete ao fornecedor. O 

consumidor ao reclamar o que pagou a mais e o valor da sanção, prova 

apenas que seu pagamento foi indevido e teve por base uma cobrança 

incorreta por parte do credor. (in Manual de Direito do Consumidor/ Antônio 

Herman V. Beijamin, Cláudia Lima Marques, Leonardo Roscoe Bessa, 6.ª 

edição, São Paulo, Revista dos Tribunais). No caso em demanda é 

aplicável o dispositivo do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve 

comprovação por parte do fornecedor da justificabilidade do engano. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte 

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

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

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar 

o cancelamento dos descontos mensais de R$ 82,50 (oitenta e dois reais 

e cinquenta centavos) na folha de pagamento da autora, bem como 

DETERMINAR a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

ou seja, R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), corrigidos 

monetariamente (INPC), a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR o requerido 

no pagamento ao autor da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% a.m., a partir da sentença. Sem custas processuais e 
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honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002739-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração com caráter infringente contra decisão liminar 

que determinou a suspensão de desconto em folha de pagamento da 

autora, atinente a empréstimo consignado em discussão, alegando 

impossibilidade jurídica em cumprir referida ordem, sob o argumento de 

que o embargante/réu não é parte legítima para compor o polo passivo. 

Entrementes, em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser conhecidos, 

porquanto inadmissível no momento, conforme vemos. Os artigos 48 e 49 

da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente em sentenças ou acórdãos. 

Vale anotar que a insurgência do requerido se dá contra decisão, e não 

sentença, o que em sede de Juizado Especial não admite recurso. Sobre o 

assunto, colaciono entendimento jurisprudencial: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. INCONFORMISMO DO 

AGRAVANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÕES 

INTERLOCUTÓRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento 

Nº 71007501984, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/03/2018). Desta 

feita, por verificar a impertinência dos embargos, tenho que não devem 

sequer ser conhecidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 1095052, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Passo a proferir sentença. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O 

litígio apto para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção e provas. Desse modo, em 

atenção aos princípios da economia e celeridade processual, passo a 

decidir. I - Preliminar de ilegitimidade passiva Inobstante a pretensão do réu 

em ter reconhecida sua ilegitimidade passiva, conquanto a obviedade que 

o próprio nome das instituições trás, a parte requerida insiste em afirmar 

não pertencer ao mesmo grupo econômico do Banco Itaú BMG 

Consignado, colacionando, inclusive, informações do Banco Central do 

Brasil para sustentar sua assertiva. Entretanto, em consulta ao sítio 

e l e t r ô n i c o  d o  B a n c o  C e n t r a l ,  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp, em acesso ao campo 

“Relação de instituições em funcionamento no país”, sequer se vislumbra a 

existência de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO, seja no conglomerado do 

BMG, seja no conglomerado do Itaú. Ademais, vale anotar que o 

documento apresentado pela autora (ID nº. 10221968) demonstra que os 

descontos em folha são realizados pelo “BANCO BMG”, não pela 

instituição indicada pela requerida. Nessa senda, conclui-se que a tese de 

que BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO não integra o mesmo conglomerado 

financeiro que o réu BANCO BMG, na perspectiva do consumidor, é uma 

verdadeira falácia, razão pela qual deve responder pelo objeto da 

presente demanda, a afastar a tese da ilegitimidade alegada. Nesse 

sentido, segue jurisprudência: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO E BANCO BMG. TEORIA DA APARÊNCIA. NOMENCLATURA 

PARA O TIPO DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS QUE SE REVELA IRRELEVANTE PERANTE O CONSUMIDOR. 

ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE 

COMPETE AOS BANCOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE 

A AUTORA SOLICITOU O CANCELAMENTO DE UM EMPRÉSTIMO PARA 

CONTRATAÇÃO DE UM NOVO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DA 

CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 

ART. 80, II, V E VII, DO NCPC. MULTA FIXADA EM 9% (NOVE POR CENTO) 

DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 81 DO NCPC. Sentença 

confirmada. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006330187, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 11/11/2016). Destarte, em se tratando de relação de consumo, 

a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo o requerido responder pelos prejuízos causados ao consumidor 

em decorrência da assunção de riscos da atividade. II – Mérito Rejeito a 

impugnação ao valor da causa, pois a autora anotou corretamente os 

valores a título de indenizações que pretende com a ação. No mérito, 

verifica-se que a autora é aposentada e constatou a existência de nove 

descontos indevidos em sua aposentadoria no valor de R$ 82,50 (oitenta e 

dois reais e cinquenta centavos) em benefício do Banco BMG. Por fim, 

requer a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução da 

quantia debitada de sua folha indevidamente, bem como indenização por 

dano moral. Na ocasião da realização de audiência de conciliação, 

ocorrida em 29/11/2017, apesar de devidamente citada aos 21/11/2017 (ID 

nº. 11484574), a requerida não compareceu (ID nº. 10892345). Inobstante 

o pedido de redesignação da solenidade formulado pela requerida em 

sede de contestação, sob o argumento de que não fora observado o 

prazo previsto no artigo 334 do CPC, é certo que referido dispositivo não 

se aplica ao Juizado Especial, uma vez que não coaduna com os 

princípios norteadores deste sistema. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa em decorrência do prazo decorrido entre a 

citação e a realização da solenidade, primeiro, porque houve tempo 

razoável, segundo, que a intimação é para comparecimento a sessão de 

conciliação, sendo certo que não entabulado acordo entre as partes, a 

fruição do prazo para defesa será da realização da audiência. Portanto, 

nesta hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei nº. 9.099/95, que 

assim dispõe: “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”. O novo Código de Processo Civil, em seus 

artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.” Em face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial quando afirma a autora não ter contratado o 

empréstimo em alusão com a requerida, sendo indevidos os descontos em 

sua folha de pagamento. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que 

inclusive fora concedido liminarmente (ID nº. 10636637). Logo, diante da 

inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes pode-se 

concluir que as cobranças efetivadas na aposentadoria da autora são 

indevidas. A parte autora é consumidora equiparada, para efeitos legais, 

nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato ilícito 

decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como 

da prestação dos serviços ofertados do mercado de consumo. Veja-se 

que, para a exclusão da responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 

14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou 

a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua 

responsabilização, argumentar também ter sido vítima de fraude cometida 

por terceiro. Para tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse 

a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos 
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documentos, mas não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de 

má-fé, a parte requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, 

responde pelas disfunções de sua atividade, absorvendo os danos 

decorrentes, que não podem ser repassados ao consumidor. Ao que 

indica o contexto probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com 

pessoa que não o demandante, mas em nome deste. Assim, estão 

presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, 

por consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como 

assinalado, está caracterizada na contratação com terceiro em nome da 

parte autora, sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé 

objetiva. O nexo causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela 

parte requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pela parte autora independe da sua 

comprovação. E tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo 

emocional gerado àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida 

para dar golpe. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MORAL. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a atividade 

bancária foi expressamente incluída como serviço no rol do art. 3º, § 2º, 

do CDC. Dessa forma, a responsabilidade do réu é objetiva (art. 14 do 

CDC). A responsabilidade da instituição bancária pela obtenção de 

empréstimo consignado em nome do autor, mediante fraude, é evidente. 

Irrelevante, na espécie, para configuração do dano, que os fatos tenham 

se desenrolado a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, 

circunstância que não elide, por si só, o ônus da instituição recorrente. O 

fato configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do 

prejuízo. As adversidades sofridas pelo autor, a aflição e o desequilíbrio 

em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à 

sua dignidade. Majoração do montante indenizatório considerando o grave 

equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, 

além do caráter punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70045832540, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 16/02/2012). Corolário natural do 

reconhecimento da fraude é o reconhecimento de inexistência da dívida e 

a devolução dos valores auferidos indevidamente. Impende anotar que 

apesar de a autora alegar que houve nove descontos de R$ 82,50 (oitenta 

e dois reais e cinquenta centavos), somando o importe de R$ 742,50 

(setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), em verdade 

logrou êxito em comprovar apenas três descontos, de modo que o valor 

indevidamente pago soma o total de R$ 247,50 (duzentos e quarenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Por outro lado, no que tante à repetição 

de indébito, verifica-se que o parágrafo único do art. 42 do CDC traz uma 

sanção para aquele que cobra dívida em valor maior que o real. São três 

pressupostos objetivos e um subjetivo: engano justificável. No plano 

objetivo a multa só é possível nos casos de cobrança de dívida, além 

disso, a cobrança deve ser extrajudicial, e finalmente deve ter por origem 

uma dívida de consumo. Sobre o tema ainda é importante asseverar os 

ensinamentos do Min. Og. Fernandes do Superior Tribunal de Justiça: 

“Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que ‘o consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 

salvo hipótese de engano justificável.’ Segundo a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, o engano é considerado justificável quando 

não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do prestador de serviço 

público” (AgRg no AREsp 431.065/SC, j. 17.12.2013, rel. Min. Og. 

Fernandes, DJe 03.02.2014). A prova da justificabilidade do engano, na 

medida em que é matéria de defesa, compete ao fornecedor. O 

consumidor ao reclamar o que pagou a mais e o valor da sanção, prova 

apenas que seu pagamento foi indevido e teve por base uma cobrança 

incorreta por parte do credor. (in Manual de Direito do Consumidor/ Antônio 

Herman V. Beijamin, Cláudia Lima Marques, Leonardo Roscoe Bessa, 6.ª 

edição, São Paulo, Revista dos Tribunais). No caso em demanda é 

aplicável o dispositivo do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve 

comprovação por parte do fornecedor da justificabilidade do engano. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte 

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

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

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar 

o cancelamento dos descontos mensais de R$ 82,50 (oitenta e dois reais 

e cinquenta centavos) na folha de pagamento da autora, bem como 

DETERMINAR a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

ou seja, R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), corrigidos 

monetariamente (INPC), a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR o requerido 

no pagamento ao autor da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% a.m., a partir da sentença. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 26 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011099-36.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROTTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabrício Cardoso da Silveira OAB - MT0010856A-B (ADVOGADO)

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011099-36.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROTTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabrício Cardoso da Silveira OAB - MT0010856A-B (ADVOGADO)

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010921-53.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010921-53.2015.8.11.0007 REQUERENTE: FERNANDO FRANCA 

NISHIKAWA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da 

Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Desse modo, em atenção aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. I – Preliminar de incompetência do Juizado 

Especial – Impugnação ao valor da causa Insta salientar que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda é absoluta no foro onde tiver 

sido instalado, conforme os art. 2º, §4º, e 24 da Lei nº 12.153/09. Ainda, 

que o critério definidor da competência é o valor da causa, conforme 

dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as exceções 

do §1º. No caso em espeque evidencia-se que a parte autora atribuiu ao 

feito valor inferior a sessenta salários mínimos, hipótese em que a 

competência para julgamento do feito é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, não se observando as hipóteses de afastamento de competência 

insculpidas no §1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09. Nessa toada, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONCURSO PÚBLICO. COMARCA DE SÃO LUIZ GONZAGA. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A 

Competência do Juizado Especial da Fazenda é absoluta no foro onde 

tiver sido instalado, inteligência dos art. 2º, §4º, e 24 da Lei Federal nº 

12.153/09. E o critério definidor da competência é o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as 

exceções do §1º. A Resolução nº 925/2012-COMAG, de 14/09/2012, 

autorizou a instalação de Juizados Especiais da Fazenda Pública nos 

Juizados Especiais Cíveis em todas as comarcas do Estado. Ajuizada a 

ação posteriormente à instalação do JEFP e tendo a parte atribuído à 

causa valor inferior a 60 salários mínimos, a competência para julgamento 

do feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, não se observando as 

hipóteses de afastamento de competência insculpidas no §1º do artigo 2º 

da Lei nº 12.153/09. Incompetência de juízo que vai declarada de ofício, 

preservando-se os efeitos da decisão recorrida até que outra seja 

proferida pelo juízo competente, na forma do art. 64, §4º, do CPC/15. 

Precedentes do TJ/RS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE 

OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO APELO. (Apelação Cível Nº 

70076747831, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 05/03/2018). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. 1. É da competência absoluta do Juizado Especial 

da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em 

primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca, 

observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 

12.153/2009. 2. No caso, à demanda, objetivando a nomeação e posse no 

cargo em decorrência de aprovação em Concurso Público, foi dado o valor 

de R$ 15.000,00, montante inferior a 60 salários mínimos, razão pela qual é 

competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento 

e julgamento do feito. 3. A Lei nº 12.153/2009 não exclui a possibilidade de 

que pessoas físicas integrarem o pólo passivo da demanda em 

litisconsórcio com o ente público. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Conflito de 

Competência Nº 70075215004, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 25/01/2018). Assim, afasto a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa. 

II – Mérito No mérito, os documentos acostados aos autos demonstram que 

o autor foi aprovado em concurso público para provimento do cargo de 

Procurador do Município de Alta Floresta/MT. Contudo, a aprovação de 

candidato em concurso público não gera, por si só, o direito à nomeação, 

mas sim expectativa de direito. Para concessão da pretensão do autor há 

necessidade de aprovação do candidato dentro do número de vagas 

previstas no edital, ou no caso de nomeação com quebra da ordem 

classificatória ou quando há contratação temporária para preenchimentos 

das vagas existentes do certame (preterição). Nesse mesmo sentido, a 

Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, prevê que: “Dentro do prazo de 

validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, 

quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”. No 

caso dos autos, verifica-se da página 97, que o autor obteve o sétimo 

lugar na classificação do certame em alusão, quando o edital disponibilizou 

somente duas vagas. Ainda, vê-se que o concurso público em questão foi 

homologado em 11 de dezembro de 2012, com vigência de 02 anos a 

contar da sua publicação do Diário Oficial ocorrida em 20 de dezembro de 

2012, de modo que o certame em tela está fora do seu prazo de validade 

(página 23). Entrementes, impende anotar que a presente demanda fora 

distribuída aos 25/07/2015, portanto, após a expiração da validade do 

concurso em comento. Ademais, vale anotar que a nomeação do Dr. 

Aarão Lincoln Sicuto ao cargo de Procurador Jurídico, ocorrida aos 

08/11/2013, consoante se vê da página 99, ensejava a preterição da 

candidata aprovada em melhor qualificação que o autor, quem seja, Dra. 

Camila Maria Domingues Marquezine (sexto lugar), o que ensejou a ação 

judicial código 124345, que tramitou perante a 1ª Vara desta Comarca. Não 

constam dos autos informações acerca de outra nomeação para o cargo 

de Procurador do Município ocorrida no curso de vigência do certame que 

se discute, não havendo demonstração de preterição do autor. Assim, 

considerando que o requerente não passou dentro do número de vagas 

previstas no edital e, ainda, não comprovou qualquer indício de preterição 

na nomeação do candidato do certame e estando esta fora de seu prazo 

de validade, não há que se falar em direito a ser protegido. Ainda que haja 

Lei Municipal estabelecendo o número de vagas para o cargo de 

Procurador do Município, este não deve se confundir com aquele previsto 

no edital do certame, sendo certo que a disponibilização das vagas deve 

observar, dentre outros fatores, critérios econômicos e orçamentários, a 

serem analisados pelo ente público. Nessa toada, são os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

OFERECIDAS. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO. 

PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. A Administração tem o dever de 

nomear os candidatos aprovados, no prazo de validade, em conformidade 

com o disposto no art. 37, IV, da Constituição Federal. Dentro do prazo de 

validade do concurso, a administração poderá escolher o momento no qual 

se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria 

nomeação, a qual de acordo com o edital, passa a constituir um direito do 

concursando aprovado. Precedente do STF. No caso dos autos, a 

impetrante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no certame. 

Além do mais, o prazo de validade do concurso objeto do presente 

mandado de segurança já expirou. Assim, não há que se falar em direito 

líquido e certo a ser protegido. Precedentes desta Corte. Ordem denegada. 

Unânime. (Mandado de Segurança Nº 70075703611, Tribunal Pleno, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

19/02/2018). (Destaquei). MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL. 14CRE. PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS 

A RESPEITO DE EVENTUAL PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO. 

CONCURSOPÚBLICO AINDA EM VIGÊNCIA QUANDO DO AJUIZAMENTO 

DO MANDAMUS. - Merece ser rejeitada a preliminar de inadequação da 

vida eleita, vez que a parte impetrante junta ao processo os documentos 

necessários à instrução do feito e demonstração do direito que pleiteia. - 

Parte impetrante que foi aprovada fora do número de vagas abertas no 

edital e, ainda, não comprova a alegada preterição ilegal e imotivada, 

encargo processual que lhe cabia e que não de desincumbiu, a luz do art. 

373, inciso I, do CPC. - Nos termos do precedente, em repercussão geral, 

do Supremo Tribunal Federal no RE 837.311, o surgimento de novas vagas 

durante o prazo de validade do concurso não gera, automaticamente, o 

direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas 

no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da Administração, o que inocorreu no caso em comento. (...) 

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado 

de Segurança Nº 70075473298, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 11/12/2017). (Destaquei). 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA 

APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PROVAS QUANTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A 

COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E 

IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A "DIREITO 

SUBJETIVO" LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE NÃO COMPROVADA, NA 
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ESTEIRA DA TESE ASSENTADA PELO STF EM RECURSOS COM 

REPERCUSSÃO GERAL - RE 598099/MS E RE 837311/PI. Concurso para 

provimento de cargo de Agente Educacional II - Interação com o Educando, 

junto à 25ª CRE, em Soledade, que previu, em seu edital, o suprimento de 

um total de 10 (dez) vagas, sendo 07 (sete) vagas destinadas à ampla 

concorrência, 01 (uma) vaga destinada a candidatos portadores de 

deficiência e 02 (duas) vagas destinadas a candidatos negros ou pardos. 

Tendo em vista que a impetrante foi aprovada e classificada no 10º lugar 

do concurso, na disputa das vagas destinadas à ampla concorrência, 

inexiste o direito líquido à nomeação, na esteira do entendimento do STF 

em casos análogos. Além disso, na hipótese de candidato classificado 

além do número de vagas previstas no edital, o STF reconhece, 

excepcionalmente, direito líquido e certo à nomeação, se restar provada 

(1) a abertura de vagas durante a validade do concurso; (2) a recusa 

injustificada e imotivada da Administração em nomear os candidatos 

aprovados; e (3) prova inequívoca da necessidade de chamamento de 

novos servidores para o serviço público - RE 837311/PI. Entretanto, no 

presente caso, nenhum destes 03 (três) requisitos estão presentes e 

provados nos autos, situação que impossibilita o reconhecimento do 

"direito subjetivo" líquido e certo da impetrante à nomeação, em face da 

"preterição arbitrária e imotivada". DENEGARAM A SEGURANÇA. 

UNÂNIME. (Mandado de Segurança Nº 70073287401, Tribunal Pleno, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 07/08/2017). 

(Destaquei). MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO 

SUPERIOR PENITENCIÁRIO - CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS. CANDIDATA 

APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. 

PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 

NOMEAÇÃO. A impetrante prestou concurso público para o cargo de 

Técnico Superior Penitenciário - Ciências Jurídicas e Sociais, sendo 

aprovada em 7º lugar para a 7ª Delegacia Regional Penitenciária - Caxias 

do Sul, sendo que o Edital nº 01/2012 previa 02 vagas para essa DRP. 

Durante o prazo de validade do concurso, restou reconhecido pelo 

Supremo Tribunal Federal (RE nº 598.099/MS) o poder discricionário da 

Administração no tocante à conveniência e oportunidade no chamamento 

dos aprovados, respeitada a ordem de classificação no certame, o que foi 

observado no caso sub judice. A partir da edição da Tese de 

Repercussão Geral nº 784 (RE nº 837.311/PI), surgindo novas vagas 

durante a validade do concurso, para que o candidato aprovado fora do 

número de vagas previsto no Edital passe a ter direito subjetivo à 

nomeação, é necessário que demonstre que, de forma arbitrária e 

imotivada, tenha sido preterido por parte da Administração. No caso, a 

impetrante foi aprovada além das vagas previstas no Edital e não 

comprovou ter havido sua preterição; logo, inexistente o direito líquido e 

certo à nomeação. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de 

Segurança Nº 70072352693, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 26/06/2017). (Destaquei). 

Feitas tais explanações, conclui-se que a pretensão do autor não merece 

prosperar. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no artigo 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora do inteiro 

teor da juntada do ID de nº 12255125, bem como para que informe o 

número da conta (corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e nº 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: 1000859-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MORAIS CORSINO DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000859-39.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MORAIS CORSINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MORAIS CORSINO DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, onde o reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado de forma indevida por ordem da 

empresa reclamada, aduzindo que jamais contratou serviços da empresa 

ré, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando 

os pedidos da inicial do reclamante e aduzindo que os serviços foram 

devidamente contratados e utilizados pela parte autora, bem como pela 

regularidade da inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito 

ante o não pagamento de seus débitos, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

notadamente com apresentação de extrato de negativação que comprova 

a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. De outra banda, 

verifico que a Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores 

dos direitos da parte autora, quais sejam, documentos comprovando a 

regularidade da inclusão de seu nome nos bancos restritivos de crédito 

como contrato de adesão aos serviços bancários devidamente assinado 

pelo autor, bem como histórico de utilização do serviços, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Assim, diante da análise minuciosa da documentação que 

acompanha os autos, tenho que o direito milita em parte a favor do 

reclamante. DO DANO MORAL No que tange a reparação a título de danos 

morais, impera constar que diante dos documentos acostados à inicial, 
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notadamente no extrato de negativação, verifico que o reclamante tem 

outros registros de inadimplência perante outras empresas. Ressalto que 

cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e não apenas 

alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano moral in re 

ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização por danos 

morais, pois de acordo com os documentos carreados aos autos, restou 

comprovado que o mesmo possuía outras restrições preexistentes em seu 

nome há época dos acontecimentos. Aliás, a respeito deste tema, 

importante colacionar o entendimento esposado pela nossa Egrégia Turma 

Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

DECLARAR a inexistência do débito que originou a respectiva negativação 

do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a imediata exclusão de seu 

nome dos bancos de dados. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MORAIS CORSINO DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000859-39.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MORAIS CORSINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MORAIS CORSINO DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, onde o reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado de forma indevida por ordem da 

empresa reclamada, aduzindo que jamais contratou serviços da empresa 

ré, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando 

os pedidos da inicial do reclamante e aduzindo que os serviços foram 

devidamente contratados e utilizados pela parte autora, bem como pela 

regularidade da inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito 

ante o não pagamento de seus débitos, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

notadamente com apresentação de extrato de negativação que comprova 

a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. De outra banda, 

verifico que a Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores 

dos direitos da parte autora, quais sejam, documentos comprovando a 

regularidade da inclusão de seu nome nos bancos restritivos de crédito 

como contrato de adesão aos serviços bancários devidamente assinado 

pelo autor, bem como histórico de utilização do serviços, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Assim, diante da análise minuciosa da documentação que 

acompanha os autos, tenho que o direito milita em parte a favor do 

reclamante. DO DANO MORAL No que tange a reparação a título de danos 

morais, impera constar que diante dos documentos acostados à inicial, 

notadamente no extrato de negativação, verifico que o reclamante tem 

outros registros de inadimplência perante outras empresas. Ressalto que 

cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e não apenas 

alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano moral in re 

ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização por danos 

morais, pois de acordo com os documentos carreados aos autos, restou 

comprovado que o mesmo possuía outras restrições preexistentes em seu 

nome há época dos acontecimentos. Aliás, a respeito deste tema, 

importante colacionar o entendimento esposado pela nossa Egrégia Turma 

Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 
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CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

DECLARAR a inexistência do débito que originou a respectiva negativação 

do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a imediata exclusão de seu 

nome dos bancos de dados. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN DOS MILAGRES PEREIRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000895-81.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ADAN DOS MILAGRES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora 

jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, requerendo ao final, 

indenização por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a 

empresa ré anexou contestação afirmando ser o crédito de renegociação 

de dívida celebrada em 19/03/2012 no valor de R$ 431,04 (quatrocentos e 

trinta e um reais e quatro centavos) parcelados em 4x R$ 112,27. Contudo 

houve por parte do autor descumprimento do acordo, devido 

inadimplência, e o valor atualizado do débito é de R$ 1.076,64. Tem-se 

que, no histórico SPC consta que a restrição reclamada pelo autor perfaz 

a renegociação de dívida citada acima, contudo a negativação foi excluída 

desde 04/04/2017 (ID n.º 9641745). O banco requerido anexou faturas de 

uso do cartão de crédito (ID n.º 9641749) e demonstra compras 

efetivadas todas na cidade de Alta Floresta (MT) em valores bem 

moderados, nas Lojas Avenida, Mercado Maringá (próximo a casa do 

autor que é domiciliado no Bairro Bom Pastor/Cidade Alta), sendo pouco 

provável a fraude no caso concreto. Diante de tal prova, forçoso concluir 

que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato 

que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito por meio da negativação. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000895-81.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ADAN DOS MILAGRES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora 

jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, requerendo ao final, 

indenização por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a 

empresa ré anexou contestação afirmando ser o crédito de renegociação 

de dívida celebrada em 19/03/2012 no valor de R$ 431,04 (quatrocentos e 

trinta e um reais e quatro centavos) parcelados em 4x R$ 112,27. Contudo 

houve por parte do autor descumprimento do acordo, devido 

inadimplência, e o valor atualizado do débito é de R$ 1.076,64. Tem-se 

que, no histórico SPC consta que a restrição reclamada pelo autor perfaz 

a renegociação de dívida citada acima, contudo a negativação foi excluída 

desde 04/04/2017 (ID n.º 9641745). O banco requerido anexou faturas de 

uso do cartão de crédito (ID n.º 9641749) e demonstra compras 

efetivadas todas na cidade de Alta Floresta (MT) em valores bem 

moderados, nas Lojas Avenida, Mercado Maringá (próximo a casa do 

autor que é domiciliado no Bairro Bom Pastor/Cidade Alta), sendo pouco 

provável a fraude no caso concreto. Diante de tal prova, forçoso concluir 

que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato 

que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito por meio da negativação. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000048-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL JANUARIO NUNES 

NETO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente intimada para apresentar defesa, conforme ID n.º 

3673768, mas deixou transcorrer in albis o prazo de acordo com a 

certidão exarada pela gestora, ID n.º 4792598. O novo Código de 

Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 

355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.” “Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.” Em face da revelia, 

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

autora afirma não ter formalizado qualquer contrato com a ré ou sequer 

utilizado serviços ou produtos da empresa. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte autora é consumidora equiparada, para efeitos 

legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato 

ilícito decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos 

como da prestação dos serviços ofertados do mercado de consumo. 

Veja-se que, para a exclusão da responsabilidade do fornecedor, 

segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a ausência de 

defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E não 

basta, para elidir sua responsabilização, argumentar também ter sido 

vítima de fraude cometida por terceiro. Para tanto, seria necessário que o 

demandado demonstrasse a adoção de medidas consistentes na 

verificação da idoneidade dos documentos, mas não o fez. Ainda que 

tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte requerida, diante da 

atividade de risco desenvolvida, responde pelas disfunções de sua 

atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser 

repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto probatório dos 

autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não o demandante, mas 

em nome deste. Assim, estão presentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever 

de indenizar. A conduta ilícita, como assinalado, está caracterizada na 

contratação com terceiro em nome da parte autora, sem obedecer ao 

dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo causal também 

está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte requerente decorre da 

conduta da demandada. Este posicionamento decorre do fato de ser 

notório o transtorno causado por este tipo conduta. O dano moral 

experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E tal conclusão 

decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado àquele que tem o 

seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, bem com em face da 

parca renda percebida pelo autor. Na linha da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 
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responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica referente ao contrato n.º 1092276802249940, bem como 

dos débitos no valor de R$ 791,68 (setecentos e noventa e um reais e 

sessenta e oito centavos); b) CONDENAR o requerido no pagamento ao 

autor da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 

do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando 

a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

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

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JANUARIO NUNES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000048-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL JANUARIO NUNES 

NETO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente intimada para apresentar defesa, conforme ID n.º 

3673768, mas deixou transcorrer in albis o prazo de acordo com a 

certidão exarada pela gestora, ID n.º 4792598. O novo Código de 

Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 

355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.” “Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.” Em face da revelia, 

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

autora afirma não ter formalizado qualquer contrato com a ré ou sequer 

utilizado serviços ou produtos da empresa. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte autora é consumidora equiparada, para efeitos 

legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato 

ilícito decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos 

como da prestação dos serviços ofertados do mercado de consumo. 

Veja-se que, para a exclusão da responsabilidade do fornecedor, 

segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a ausência de 

defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E não 

basta, para elidir sua responsabilização, argumentar também ter sido 

vítima de fraude cometida por terceiro. Para tanto, seria necessário que o 

demandado demonstrasse a adoção de medidas consistentes na 

verificação da idoneidade dos documentos, mas não o fez. Ainda que 

tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte requerida, diante da 

atividade de risco desenvolvida, responde pelas disfunções de sua 

atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser 

repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto probatório dos 

autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não o demandante, mas 

em nome deste. Assim, estão presentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever 

de indenizar. A conduta ilícita, como assinalado, está caracterizada na 

contratação com terceiro em nome da parte autora, sem obedecer ao 

dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo causal também 

está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte requerente decorre da 

conduta da demandada. Este posicionamento decorre do fato de ser 

notório o transtorno causado por este tipo conduta. O dano moral 

experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E tal conclusão 

decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado àquele que tem o 

seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, bem com em face da 

parca renda percebida pelo autor. Na linha da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 39 de 793



Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica referente ao contrato n.º 1092276802249940, bem como 

dos débitos no valor de R$ 791,68 (setecentos e noventa e um reais e 

sessenta e oito centavos); b) CONDENAR o requerido no pagamento ao 

autor da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 

do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando 

a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

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

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA VENANCIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010352-18.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: IVANILDA VENANCIO DE 

SOUZA EXECUTADO: OI S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 27 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010395-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG114857 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010395-52.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DARUICH HAMMOUD 

EXECUTADO: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 

Vistos. Pela análise dos autos, verifico que se trata de processo 

eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 

empresa em recuperação judicial. Nos termos do Enunciado nº 51 do 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria". É sabido que, estando a executada 

em recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode 

tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver constrição de bens e 

valores, restando ao credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Nesse sentido 

segue o recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO 

ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE 

INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 
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para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito em favor do credor para fim de 

habilitação. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com 

base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Após, arquive-se com as 

baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, 

observando-se se há custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010395-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG114857 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010395-52.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DARUICH HAMMOUD 

EXECUTADO: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 

Vistos. Pela análise dos autos, verifico que se trata de processo 

eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 

empresa em recuperação judicial. Nos termos do Enunciado nº 51 do 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria". É sabido que, estando a executada 

em recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode 

tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver constrição de bens e 

valores, restando ao credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Nesse sentido 

segue o recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO 

ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE 

INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito em favor do credor para fim de 

habilitação. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com 

base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Após, arquive-se com as 

baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, 

observando-se se há custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para 

juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12400626, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA GARCIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003516-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: APARECIDA FATIMA GARCIA 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Conforme inteligência 

do art. 38, da Lei n.º 9.099/95 deixo de exarar o relatório. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, NCPC. I – Mérito 

No mérito afirma a autora estar sendo cobrada indevidamente em sua 

conta corrente por um serviço denominado BRADESCO VIDA PREV-SEG. 

VIDA, sem a devida contratação. Por outro lado, o banco requerido aduziu 

ter cancelado tais cobranças e devolvido os valores, argumentando a 

inexistência de dano moral em razão da cobrança indevida. Restou 

incontroverso o fato da inexistência de contratação, art. 374, inciso II e III 

do NCPC. Ademais, trata-se de verba alimentar os valores contidos em 

conta bancária, e a parte autora teve de arcar com desconto indevido em 

seu saldo bancário. O caso em tela trata-se de responsabilidade civil 

objetiva, que segundo o Doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua 

obra Responsabilidade Civil de acordo com o atual Código Civil, 9. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005, pag. 21, dispõe que: “A lei impõe, entretanto, a 

certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano 

cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade 

é legal ou “objetiva”, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com 

o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, tem 

como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser reparado por 

quem a ele se liga por um nexo de causalidade, independente de culpa. 

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente ara que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco”. Pois bem. O caso apresentado deve 

ser analisado pelas normas protetivas do consumidor, posto que o 

requerente adquire/utiliza produto/serviço como destinatário final, 

caracterizando-se como consumidor; ao passo que o requerido pessoa 

jurídica comercializadora de produtos e serviços, artigos 2.º e 3.º da Lei n° 

8.078/90 e Súmulas 297 e 479 do STJ. Dessa forma, o ônus da prova 

recai sobre o réu, a qual deve comprovar a legalidade da cobrança dos 

valores descontados em conta corrente. Entretanto, não se desincumbiu 

do seu ônus processual com base no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, 

configura-se a falha na prestação de serviços, o que atrai a inteligência 

do artigo 14 do CDC, o qual atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva. Este posicionamento decorre do fato de ser 

notório o transtorno causado por este tipo de conduta. O dano moral 

experimentado pela parte autora independe da sua comprovação. E tal 

conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado àquele 

que tem o seu dinheiro capturado indevidamente dentro do 

estabelecimento bancário. Sendo a responsabilidade da instituição 

financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, surge o dever de 

reparar os danos causados. Para tanto, pondero o comportamento 

displicente do réu no do desconto em conta corrente da parte autora, que 

recebe verba alimentar a título de salário ou benefício previdenciário, o 

qual gerou o abalo emocional. Nesse sentido, trago os seguintes 

precedentes: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - 

APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM 

CONTA-CORRENTE - DÍVIDA QUITADA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a condenação a 

restituição em dobro quando comprovados os descontos injustificados em 

conta-corrente por dívida quitada. A reparação fixada com 

proporcionalidade e razoabilidade não comporta modificação. (AgR 

58668/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO INDEVIDA. ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recurso desprovido. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001833-57.2015.8.16.0147/0 - Rio Branco do Sul - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 17.02.2016, data da publicação no DJE 

23/02/2016). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM CONTA 

CORRENTE. ALEGAÇÃO DA FINANCEIRA DE ERRO NO CÓDIGO 

DIGITADO. LEITURA AUTOMÁTICA DO CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE DIGITAÇÃO PELO AUTOR. ARTIGO 333, II, DO CPC. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RAZÕES RECURSAS 

ADSTRITAS À REPETIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - RESTITUIÇÃO DE 

FORMA SIMPLES. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 1.500,00 (HUM MIL E 

QUINHENTOS REAIS). ÍNFIMO. MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS). APLICAÇÃO DO 2 ENUNCIADO 12.13, A DA TRU/PR SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA, resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial 

provimento ao recurso do autor, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0002688-79.2015.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba - Rel.: 

Marco VinÃ-cius Schiebel - - J. 13.11.2015, data da publicação no DJE 

17/11/2015). Ainda, sobre o aspecto punitivo e educativo da medida, para 

que se acautele mais ao efetuar descontos em conta pessoal. Fixo a 

indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão 

dos valores descontados, e por ser a autora aposentada e pensionista do 

INSS. Com relação ao dano material a autora, patrocinada por advogado, 

não cumpriu o determinado no disposto do art. 14, § 1.º, inciso III da Lei 

9.099/95. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, NCPC, para CONDENAR o 

requerido a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Defiro a retificação do polo passivo para constar: BRADESCO 

VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003516-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: APARECIDA FATIMA GARCIA 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Conforme inteligência 

do art. 38, da Lei n.º 9.099/95 deixo de exarar o relatório. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, NCPC. I – Mérito 

No mérito afirma a autora estar sendo cobrada indevidamente em sua 

conta corrente por um serviço denominado BRADESCO VIDA PREV-SEG. 

VIDA, sem a devida contratação. Por outro lado, o banco requerido aduziu 

ter cancelado tais cobranças e devolvido os valores, argumentando a 

inexistência de dano moral em razão da cobrança indevida. Restou 

incontroverso o fato da inexistência de contratação, art. 374, inciso II e III 

do NCPC. Ademais, trata-se de verba alimentar os valores contidos em 

conta bancária, e a parte autora teve de arcar com desconto indevido em 

seu saldo bancário. O caso em tela trata-se de responsabilidade civil 

objetiva, que segundo o Doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua 

obra Responsabilidade Civil de acordo com o atual Código Civil, 9. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005, pag. 21, dispõe que: “A lei impõe, entretanto, a 

certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano 

cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade 

é legal ou “objetiva”, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com 

o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, tem 

como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser reparado por 

quem a ele se liga por um nexo de causalidade, independente de culpa. 

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente ara que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco”. Pois bem. O caso apresentado deve 

ser analisado pelas normas protetivas do consumidor, posto que o 

requerente adquire/utiliza produto/serviço como destinatário final, 

caracterizando-se como consumidor; ao passo que o requerido pessoa 

jurídica comercializadora de produtos e serviços, artigos 2.º e 3.º da Lei n° 

8.078/90 e Súmulas 297 e 479 do STJ. Dessa forma, o ônus da prova 

recai sobre o réu, a qual deve comprovar a legalidade da cobrança dos 

valores descontados em conta corrente. Entretanto, não se desincumbiu 

do seu ônus processual com base no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, 

configura-se a falha na prestação de serviços, o que atrai a inteligência 

do artigo 14 do CDC, o qual atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva. Este posicionamento decorre do fato de ser 

notório o transtorno causado por este tipo de conduta. O dano moral 

experimentado pela parte autora independe da sua comprovação. E tal 

conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado àquele 

que tem o seu dinheiro capturado indevidamente dentro do 

estabelecimento bancário. Sendo a responsabilidade da instituição 

financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, surge o dever de 

reparar os danos causados. Para tanto, pondero o comportamento 

displicente do réu no do desconto em conta corrente da parte autora, que 

recebe verba alimentar a título de salário ou benefício previdenciário, o 

qual gerou o abalo emocional. Nesse sentido, trago os seguintes 

precedentes: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - 

APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM 

CONTA-CORRENTE - DÍVIDA QUITADA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a condenação a 

restituição em dobro quando comprovados os descontos injustificados em 

conta-corrente por dívida quitada. A reparação fixada com 

proporcionalidade e razoabilidade não comporta modificação. (AgR 

58668/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO INDEVIDA. ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recurso desprovido. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001833-57.2015.8.16.0147/0 - Rio Branco do Sul - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 17.02.2016, data da publicação no DJE 

23/02/2016). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM CONTA 

CORRENTE. ALEGAÇÃO DA FINANCEIRA DE ERRO NO CÓDIGO 

DIGITADO. LEITURA AUTOMÁTICA DO CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE DIGITAÇÃO PELO AUTOR. ARTIGO 333, II, DO CPC. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RAZÕES RECURSAS 

ADSTRITAS À REPETIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - RESTITUIÇÃO DE 

FORMA SIMPLES. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 1.500,00 (HUM MIL E 

QUINHENTOS REAIS). ÍNFIMO. MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS). APLICAÇÃO DO 2 ENUNCIADO 12.13, A DA TRU/PR SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA, resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial 

provimento ao recurso do autor, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0002688-79.2015.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba - Rel.: 

Marco VinÃ-cius Schiebel - - J. 13.11.2015, data da publicação no DJE 

17/11/2015). Ainda, sobre o aspecto punitivo e educativo da medida, para 

que se acautele mais ao efetuar descontos em conta pessoal. Fixo a 

indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão 

dos valores descontados, e por ser a autora aposentada e pensionista do 

INSS. Com relação ao dano material a autora, patrocinada por advogado, 

não cumpriu o determinado no disposto do art. 14, § 1.º, inciso III da Lei 

9.099/95. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, NCPC, para CONDENAR o 

requerido a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Defiro a retificação do polo passivo para constar: BRADESCO 

VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL FERREIRA COQUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000806-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ISRAEL FERREIRA COQUEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 
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digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12400980, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LOPES BONIFACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000795-58.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NAIARA LOPES BONIFACIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12400605, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000803-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS COSTA 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12400826, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000460-10.2016.8.11.0007 REQUERENTE: NATALIA FERNANDA 

MORAES REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora devidamente intimada a manifestar-se sobre despacho de 

ID n.º 10888968 não apresentou dentro do prazo legal o comprovante de 

endereço em seu nome, conforme certidão de evento n.º 12038245. 

Somente quando comprovado o domicílio da parte autora é que se pode ter 

o devido conhecimento a respeito, e, por consequência, do juízo 

competente, pelo que se torna imprescindível aquela providência 

probatória quanto ao endereço, já por ocasião do ajuizamento da ação. 

Ademais, tendo a julgadora oportunizado a superação da falta de 

documento que se fazia imprescindível, e não tendo a parte atendido à 

oportunidade que lhe fora dada, resulta em extinção do processo sem 

resolução do mérito. Nesse sentido é o posicionamento da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). 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 o reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95 e com base no art. 485, IV 

e I, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000460-10.2016.8.11.0007 REQUERENTE: NATALIA FERNANDA 

MORAES REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora devidamente intimada a manifestar-se sobre despacho de 

ID n.º 10888968 não apresentou dentro do prazo legal o comprovante de 

endereço em seu nome, conforme certidão de evento n.º 12038245. 

Somente quando comprovado o domicílio da parte autora é que se pode ter 

o devido conhecimento a respeito, e, por consequência, do juízo 

competente, pelo que se torna imprescindível aquela providência 

probatória quanto ao endereço, já por ocasião do ajuizamento da ação. 

Ademais, tendo a julgadora oportunizado a superação da falta de 

documento que se fazia imprescindível, e não tendo a parte atendido à 

oportunidade que lhe fora dada, resulta em extinção do processo sem 

resolução do mérito. Nesse sentido é o posicionamento da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). 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 o reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95 e com base no art. 485, IV 

e I, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002275-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE APARECIDO XAVIER 

REQUERIDO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A., GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Ausente o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar de ilegitimidade 

passiva da ré Gazin Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. II – Mérito 

No mérito afirma a parte autora que no dia 03/11/2016 adquiriu junto à loja 

GAZIN um aparelho celular smartphone, modelo MS46S COLORS DUAL 

PRETO QUADRIBAND, fabricado pela MULTILASER, contudo, dentro do 

prazo de garantia o produto apresentou defeito. Por esta razão o 

consumidor retornou à loja, que encaminhou o produto para a assistência 

técnica da fabricante. Ante a não devolução do aparelho, o autor efetivou 

reclamação no PROCON e apesar de firmado acordo entre as partes, este 

não fora cumprido. Cinge-se da contestação apresentada pela Multilaser a 

alegação de que não cumpriu o acordo firmado perante o PROCON pois o 

autor recebeu o antigo aparelho consertado, e se negou a devolvê-lo. 

Entretanto, apesar do documento encartado ao ID nº. 10116721, pág. 4 

consistir em extrato de rastreabilidade de postagem, não restou 

comprovado que se trata do aparelho celular em alusão, tampouco que a 

entrega se deu na residência do autor, haja vista a ausência de indicação 

de endereço em tal documento. Já a ré varejista alegou não ser 

responsável pela qualidade do produto, limitando-se a realizar a venda ao 

adquirente, descabendo, assim, a culpabilidade por eventuais danos de 

fabricação do celular. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor 

- art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando 

essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, 

do referido Código. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual no momento em que anexou aos autos a comprovante da 

compra do produto ID n.º 9502957 – Pág. 1, bem como reclamação prévia 

no PROCON, ID n.º 9502964, de acordo com art. 373, inciso I do CPC. O 

aparelho celular adquirido pela parte autora irrefragavelmente não possuía 

a qualidade que dele se esperava, nada obstante o dever jurídico do 

fornecedor de vender produtos com padrões de durabilidade, excelência e 

segurança, na exata dicção do art. 4.º III do CDC. O produto em questão 

ocupa a qualidade de produto essencial na vida moderna, fato que 

importaria o direito subjetivo da autora de exigir já no primeiro defeito 

verificado a troca imediata do produto ou adoção das alternativas 

previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito do autor é contemplado 

no § 3.º do artigo supracitado. Assim, a recalcitrância do fabricante e do 

fornecedor em solucionar o empasse vai de encontro ao que estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor, mormente o disposto no artigo 6º, 

incisos IV, VI e VIII, combinado com o artigo 18 do mesmo referido legal. 

Deste modo, o dano moral restou devidamente configurado pela 

resistência das requeridas em atender prontamente a pretensão do 

consumidor com a troca do produto essencial, retardando indevida e 

injustificadamente o dever jurídico definido no CDC. Situação desenhada 

no instrumento da demanda que encerra tribulação espiritual, já que ficou 

desprovido o consumidor de bem imprescindível à rotina diária. Ademais, 

além de não ter trocado imediatamente o produto, a inércia persistiu 

mesmo após reclamação no PROCON, demonstrando total descaso com o 

consumidor. Em matéria de defeito no produto, tratando-se de relação 

norteada pelo CDC, as várias idas do consumidor a loja delineiam o 

descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de 

reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se 

o consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Referida 
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conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a 

configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de indenizar. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE APARELHO 

CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. NOTA 

FISCAL DO PRODUTO EM NOME DA COMPANHEIRA DO REQUERENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando comprovado nos autos que 

o aparelho celular objeto da ação foi adquirido pela companheira do 

recorrente, não há se falar em improcedência da ação em razão da nota 

fiscal do produto estar em nome de terceiro. Havendo a compra de 

produto que apresentou vício, cujo reparo não é realizado no trintídio legal, 

surge o direito à parte de ver restituído o valor por ele despendido. 

Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte recorrente foi presenteada com 

aparelho celular adquirido das empresas recorridas, o qual apresentou 

vício que impossibilitou sua utilização. Tentativa de solução do impasse via 

extrajudicial, conforme ordem de serviço juntada com a inicial. Para a 

fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em 

conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento. Sentença reformada. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 720614820158110001/2016, Relator Nelson Dorigatti, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016). 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FOGÃO. PRODUTO 

ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE USO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO 

ART. 18, § 1º DO CDC. DANO MORAL INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005618822, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 10/09/2015). Consumidor que goza da 

garantia de ter produtos com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, na exata dicção do art. 4º, II, “d” 

do Código Consumerista. Assim, não tendo a ré comprovado que o defeito 

decorreu de mau uso, conclui-se que a parte autora faz jus à troca do 

aparelho adquirido por outro idêntico ou similar, com as mesmas 

especificações ou restituição do valor pago, ficando a seu critério a 

escolha. No tocante aos danos morais, deve-se observar que os fatos 

narrados na inicial, por si só, geraram constrangimentos à parte autora, de 

forma a caracterizar o referido dano imaterial, que no caso é in re ipsa, 

uma vez que se encontra ínsito na própria conduta perpetrada pelas rés, 

violando-se inclusive a boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. 

Ressaltasse o varejista é igualmente responsável pelo vício do produto e a 

fabricante também culpada pela falha na prestação dos serviços da loja e 

vice-versa, nos termo do art. 18, caput do Código de Defesa do 

Consumidor. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Ademais, tendo em vista que a relação jurídica 

consubstanciada entre as partes é tipicamente de consumo, considera-se 

que, constatado o defeito no produto e não resolvido o problema, 

satisfatoriamente e em prazo razoável, o dano moral se faz presente e 

impõe o dever de indenizar. Fixo a indenização no valor razoável de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em razão da essencialidade do telefone celular 

para os consumidores, que atinge os efeitos pedagógicos nas rés sem 

causar enriquecimento ilícito da parte autora. III - Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as rés 

solidariamente a: a) pagarem à parte autora a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da última citação; b) pagarem para o reclamante a importância de 

R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

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

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

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

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002275-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE APARECIDO XAVIER 

REQUERIDO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A., GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Ausente o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar de ilegitimidade 

passiva da ré Gazin Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. II – Mérito 

No mérito afirma a parte autora que no dia 03/11/2016 adquiriu junto à loja 

GAZIN um aparelho celular smartphone, modelo MS46S COLORS DUAL 

PRETO QUADRIBAND, fabricado pela MULTILASER, contudo, dentro do 

prazo de garantia o produto apresentou defeito. Por esta razão o 

consumidor retornou à loja, que encaminhou o produto para a assistência 

técnica da fabricante. Ante a não devolução do aparelho, o autor efetivou 

reclamação no PROCON e apesar de firmado acordo entre as partes, este 

não fora cumprido. Cinge-se da contestação apresentada pela Multilaser a 

alegação de que não cumpriu o acordo firmado perante o PROCON pois o 

autor recebeu o antigo aparelho consertado, e se negou a devolvê-lo. 

Entretanto, apesar do documento encartado ao ID nº. 10116721, pág. 4 

consistir em extrato de rastreabilidade de postagem, não restou 

comprovado que se trata do aparelho celular em alusão, tampouco que a 

entrega se deu na residência do autor, haja vista a ausência de indicação 

de endereço em tal documento. Já a ré varejista alegou não ser 

responsável pela qualidade do produto, limitando-se a realizar a venda ao 

adquirente, descabendo, assim, a culpabilidade por eventuais danos de 

fabricação do celular. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor 

- art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando 

essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, 

do referido Código. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual no momento em que anexou aos autos a comprovante da 

compra do produto ID n.º 9502957 – Pág. 1, bem como reclamação prévia 

no PROCON, ID n.º 9502964, de acordo com art. 373, inciso I do CPC. O 

aparelho celular adquirido pela parte autora irrefragavelmente não possuía 

a qualidade que dele se esperava, nada obstante o dever jurídico do 

fornecedor de vender produtos com padrões de durabilidade, excelência e 

segurança, na exata dicção do art. 4.º III do CDC. O produto em questão 

ocupa a qualidade de produto essencial na vida moderna, fato que 

importaria o direito subjetivo da autora de exigir já no primeiro defeito 
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verificado a troca imediata do produto ou adoção das alternativas 

previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito do autor é contemplado 

no § 3.º do artigo supracitado. Assim, a recalcitrância do fabricante e do 

fornecedor em solucionar o empasse vai de encontro ao que estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor, mormente o disposto no artigo 6º, 

incisos IV, VI e VIII, combinado com o artigo 18 do mesmo referido legal. 

Deste modo, o dano moral restou devidamente configurado pela 

resistência das requeridas em atender prontamente a pretensão do 

consumidor com a troca do produto essencial, retardando indevida e 

injustificadamente o dever jurídico definido no CDC. Situação desenhada 

no instrumento da demanda que encerra tribulação espiritual, já que ficou 

desprovido o consumidor de bem imprescindível à rotina diária. Ademais, 

além de não ter trocado imediatamente o produto, a inércia persistiu 

mesmo após reclamação no PROCON, demonstrando total descaso com o 

consumidor. Em matéria de defeito no produto, tratando-se de relação 

norteada pelo CDC, as várias idas do consumidor a loja delineiam o 

descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de 

reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se 

o consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Referida 

conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a 

configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de indenizar. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE APARELHO 

CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. NOTA 

FISCAL DO PRODUTO EM NOME DA COMPANHEIRA DO REQUERENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando comprovado nos autos que 

o aparelho celular objeto da ação foi adquirido pela companheira do 

recorrente, não há se falar em improcedência da ação em razão da nota 

fiscal do produto estar em nome de terceiro. Havendo a compra de 

produto que apresentou vício, cujo reparo não é realizado no trintídio legal, 

surge o direito à parte de ver restituído o valor por ele despendido. 

Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte recorrente foi presenteada com 

aparelho celular adquirido das empresas recorridas, o qual apresentou 

vício que impossibilitou sua utilização. Tentativa de solução do impasse via 

extrajudicial, conforme ordem de serviço juntada com a inicial. Para a 

fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em 

conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento. Sentença reformada. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 720614820158110001/2016, Relator Nelson Dorigatti, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016). 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FOGÃO. PRODUTO 

ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE USO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO 

ART. 18, § 1º DO CDC. DANO MORAL INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005618822, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 10/09/2015). Consumidor que goza da 

garantia de ter produtos com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, na exata dicção do art. 4º, II, “d” 

do Código Consumerista. Assim, não tendo a ré comprovado que o defeito 

decorreu de mau uso, conclui-se que a parte autora faz jus à troca do 

aparelho adquirido por outro idêntico ou similar, com as mesmas 

especificações ou restituição do valor pago, ficando a seu critério a 

escolha. No tocante aos danos morais, deve-se observar que os fatos 

narrados na inicial, por si só, geraram constrangimentos à parte autora, de 

forma a caracterizar o referido dano imaterial, que no caso é in re ipsa, 

uma vez que se encontra ínsito na própria conduta perpetrada pelas rés, 

violando-se inclusive a boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. 

Ressaltasse o varejista é igualmente responsável pelo vício do produto e a 

fabricante também culpada pela falha na prestação dos serviços da loja e 

vice-versa, nos termo do art. 18, caput do Código de Defesa do 

Consumidor. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Ademais, tendo em vista que a relação jurídica 

consubstanciada entre as partes é tipicamente de consumo, considera-se 

que, constatado o defeito no produto e não resolvido o problema, 

satisfatoriamente e em prazo razoável, o dano moral se faz presente e 

impõe o dever de indenizar. Fixo a indenização no valor razoável de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em razão da essencialidade do telefone celular 

para os consumidores, que atinge os efeitos pedagógicos nas rés sem 

causar enriquecimento ilícito da parte autora. III - Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as rés 

solidariamente a: a) pagarem à parte autora a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da última citação; b) pagarem para o reclamante a importância de 

R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

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

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

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

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002275-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE APARECIDO XAVIER 

REQUERIDO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A., GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Ausente o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar de ilegitimidade 

passiva da ré Gazin Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. II – Mérito 

No mérito afirma a parte autora que no dia 03/11/2016 adquiriu junto à loja 

GAZIN um aparelho celular smartphone, modelo MS46S COLORS DUAL 

PRETO QUADRIBAND, fabricado pela MULTILASER, contudo, dentro do 

prazo de garantia o produto apresentou defeito. Por esta razão o 

consumidor retornou à loja, que encaminhou o produto para a assistência 

técnica da fabricante. Ante a não devolução do aparelho, o autor efetivou 

reclamação no PROCON e apesar de firmado acordo entre as partes, este 

não fora cumprido. Cinge-se da contestação apresentada pela Multilaser a 

alegação de que não cumpriu o acordo firmado perante o PROCON pois o 

autor recebeu o antigo aparelho consertado, e se negou a devolvê-lo. 

Entretanto, apesar do documento encartado ao ID nº. 10116721, pág. 4 

consistir em extrato de rastreabilidade de postagem, não restou 

comprovado que se trata do aparelho celular em alusão, tampouco que a 

entrega se deu na residência do autor, haja vista a ausência de indicação 

de endereço em tal documento. Já a ré varejista alegou não ser 

responsável pela qualidade do produto, limitando-se a realizar a venda ao 

adquirente, descabendo, assim, a culpabilidade por eventuais danos de 

fabricação do celular. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor 

- art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando 
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essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, 

do referido Código. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual no momento em que anexou aos autos a comprovante da 

compra do produto ID n.º 9502957 – Pág. 1, bem como reclamação prévia 

no PROCON, ID n.º 9502964, de acordo com art. 373, inciso I do CPC. O 

aparelho celular adquirido pela parte autora irrefragavelmente não possuía 

a qualidade que dele se esperava, nada obstante o dever jurídico do 

fornecedor de vender produtos com padrões de durabilidade, excelência e 

segurança, na exata dicção do art. 4.º III do CDC. O produto em questão 

ocupa a qualidade de produto essencial na vida moderna, fato que 

importaria o direito subjetivo da autora de exigir já no primeiro defeito 

verificado a troca imediata do produto ou adoção das alternativas 

previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito do autor é contemplado 

no § 3.º do artigo supracitado. Assim, a recalcitrância do fabricante e do 

fornecedor em solucionar o empasse vai de encontro ao que estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor, mormente o disposto no artigo 6º, 

incisos IV, VI e VIII, combinado com o artigo 18 do mesmo referido legal. 

Deste modo, o dano moral restou devidamente configurado pela 

resistência das requeridas em atender prontamente a pretensão do 

consumidor com a troca do produto essencial, retardando indevida e 

injustificadamente o dever jurídico definido no CDC. Situação desenhada 

no instrumento da demanda que encerra tribulação espiritual, já que ficou 

desprovido o consumidor de bem imprescindível à rotina diária. Ademais, 

além de não ter trocado imediatamente o produto, a inércia persistiu 

mesmo após reclamação no PROCON, demonstrando total descaso com o 

consumidor. Em matéria de defeito no produto, tratando-se de relação 

norteada pelo CDC, as várias idas do consumidor a loja delineiam o 

descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de 

reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se 

o consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Referida 

conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a 

configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de indenizar. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE APARELHO 

CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. NOTA 

FISCAL DO PRODUTO EM NOME DA COMPANHEIRA DO REQUERENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando comprovado nos autos que 

o aparelho celular objeto da ação foi adquirido pela companheira do 

recorrente, não há se falar em improcedência da ação em razão da nota 

fiscal do produto estar em nome de terceiro. Havendo a compra de 

produto que apresentou vício, cujo reparo não é realizado no trintídio legal, 

surge o direito à parte de ver restituído o valor por ele despendido. 

Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte recorrente foi presenteada com 

aparelho celular adquirido das empresas recorridas, o qual apresentou 

vício que impossibilitou sua utilização. Tentativa de solução do impasse via 

extrajudicial, conforme ordem de serviço juntada com a inicial. Para a 

fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em 

conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento. Sentença reformada. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 720614820158110001/2016, Relator Nelson Dorigatti, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016). 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FOGÃO. PRODUTO 

ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE USO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO 

ART. 18, § 1º DO CDC. DANO MORAL INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005618822, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 10/09/2015). Consumidor que goza da 

garantia de ter produtos com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, na exata dicção do art. 4º, II, “d” 

do Código Consumerista. Assim, não tendo a ré comprovado que o defeito 

decorreu de mau uso, conclui-se que a parte autora faz jus à troca do 

aparelho adquirido por outro idêntico ou similar, com as mesmas 

especificações ou restituição do valor pago, ficando a seu critério a 

escolha. No tocante aos danos morais, deve-se observar que os fatos 

narrados na inicial, por si só, geraram constrangimentos à parte autora, de 

forma a caracterizar o referido dano imaterial, que no caso é in re ipsa, 

uma vez que se encontra ínsito na própria conduta perpetrada pelas rés, 

violando-se inclusive a boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. 

Ressaltasse o varejista é igualmente responsável pelo vício do produto e a 

fabricante também culpada pela falha na prestação dos serviços da loja e 

vice-versa, nos termo do art. 18, caput do Código de Defesa do 

Consumidor. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Ademais, tendo em vista que a relação jurídica 

consubstanciada entre as partes é tipicamente de consumo, considera-se 

que, constatado o defeito no produto e não resolvido o problema, 

satisfatoriamente e em prazo razoável, o dano moral se faz presente e 

impõe o dever de indenizar. Fixo a indenização no valor razoável de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em razão da essencialidade do telefone celular 

para os consumidores, que atinge os efeitos pedagógicos nas rés sem 

causar enriquecimento ilícito da parte autora. III - Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as rés 

solidariamente a: a) pagarem à parte autora a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da última citação; b) pagarem para o reclamante a importância de 

R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

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

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

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

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002297-66.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROGERIO FERREIRA ROCHA 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos. Dispensado o 

relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

CPC. Assiste razão a requerida quanto a sua ilegitimidade passiva para a 

demanda. Com efeito, cinge-se dos autos que o autor não possui qualquer 

relação jurídica com a ré. No caso vertente pretende o requerente a 

condenação da requerida em indenização por danos materiais, morais e 

lucros cessantes, sob o argumento de que ele adquiriu de terceiro um 

veículo previamente adquirido da requerida. Ainda, que vendeu o veículo, 

contudo, ante a inadimplência havida no negócio realizado entre a 

requerida com seu comprador (no caso, vendedor para o autor), o veículo 

fora a ela restituído. Evola-se da exordial que Rogerio Ferreira Rocha 

vendeu o veículo para Antonio Manoel do Nascimento e, tendo o veículo 

sido apreendido, fora obrigado a devolver ao comprador o valor pago pelo 

negócio. Ora, a linha de raciocínio deve permanecer, de modo que, na 

cadeia de compra e venda em alusão, deve o autor demandar em face 

daquele que lhe vendeu o veículo. A aquisição do veículo pelo autor se 

deu por sua liberalidade, inexistindo conduta da requerida no resultado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 48 de 793



equivalente. Nessa senda, são os entendimentos jurisprudenciais que 

colaciono: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO USADO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DAS RÉS. COMPROVADO NÃO TEREM AS RÉS PARTICIPADO DA 

NEGOCIAÇÃO COM O AUTOR. CONTRATO VERBAL COM TERCEIRA 

PESSOA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECUSO NÃO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006972277, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 17/08/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO REALIZADA 

DE FORMA VERBAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E 

PAGAMENTO DE MULTAS. ILEGITIMIDADEPASSIVA DE UM DOS RÉUS. 

Ilegitimidade passiva do segundo réu configurada, pois inexistente 

qualquer prova de que tenha realizado qualquer negociação com o autor 

ou com o primeiro réu. Nos termos do art. 333, I, do Código de Processo 

Civil/1973, impõe-se ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos 

do direito que alega. No caso, o autor não logrou comprovar o direito 

alegado, razão pela qual vai mantido o julgamento de improcedência da 

ação. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70070957055, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

Ainda que se considerasse a veracidade das razões veiculadas com a 

inicial sobre o suposto contrato verbal, este teria sido realizado única e 

exclusivamente entre a requerida Marília e Ivan, afastando-se qualquer 

obrigação referente às sobrinhas. MÉRITO. ACORDO VERBAL NÃO 

COMPROVADO PELA PARTE REQUERIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSUFICIENTE AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. INFRAÇÃO 

AOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. O conjunto probatório existente nos autos não 

demonstrou o alegado contrato verbal supostamente realizado entre 

Marília e Ivan, vinculado à obrigação de construção de uma casa em troca 

da aduzida "aquisição" de cota hereditária. Tal prova, destaco, caberia à 

parte demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070250188, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

10/08/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (...) AÇÃO DE 

COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. Demonstrado pelos 

argumentos trazidos na inicial que não há qualquer relação contratual 

entre autores e réu, que justificasse a ação de cobrança. Ao contrário, os 

autores alegam que houve contrato verbal de promessa de compra e 

venda com terceiro que não participou da lide. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060594108, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 

30/06/2016). Nessa toada, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da 

requerida para a ação, o que reclama a extinção do feito sem resolução 

de mérito. Sobre o assunto, segue ensinamento doutrinário: "(...) As 

condições da ação no CPC são duas: legitimidade das partes (legitimatio 

ad causam) e interesse processual. As condições da ação são matéria de 

ordem pública, a respeito da qual o juiz deve pronunciar-se ex officio a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, pois a matéria é insuscetível de 

preclusão (CPC 485 § 3.º e 337 § 5.º) (...)". (Nery Junior, Nelson. Código 

de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade 

Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

pág. 1.205). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva da requerida, nos termos 

do art. 485 inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 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 sentença 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIANE NAIARA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001860-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NADIANE NAIARA FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA 

- EPP Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 

355, I, do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito No mérito reclama a 

autora de redução unilateral de limite de crédito do cartão administrado 

pela ré, sem prévio aviso, o que ocasionou transtornos no momento da 

compra ao supermercado, já que não conseguiu levar os itens 

selecionados no carrinho. Por outro lado, a empresa requerida afirma ter 

reduzido o limite de crédito da autora para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) em razão da inadimplência constante, uma vez que no 

mês de março de 2017 o débito no valor de R$ 556,05 (quinhentos e 

cinquenta e seis reais e cinco centavos), foi pago somente após 80 

(oitenta) dias, entre a data de compra e o efetivo pagamento. Os fatos 

restaram incontroversos (Art. 374, inciso III, do NCPC). Entendo ser 

legítima a redução de limite do crédito de cartão administrado pelo mercado 

requerido, principalmente, quando motivado pela inadimplência. Ocorre que 

não houve demonstração de prévia notificação sobre o fato à 

consumidora, o que consequentemente configura a falha na prestação de 

serviços. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, 

responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. A redução de limite do 

cartão de débito e crédito do consumidor, sem prévia ciência deste, 

caracteriza-se como falha na prestação do serviço e ensejam a 

responsabilidade civil do reclamado. Nesse sentido é o precedente 

jurisprudencial do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de Indenização 

por Danos Morais – CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DO LIMITE SEM 

PREVIA NOTIFICAÇÃO e sem motivo aparente – DANO MORAL – 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MAJORADO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO 

ARBITRAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SÚMULA Nº 362/STJ – 

PRIMEIRO APELO – DESISTENCIA HOMOLOGADA – SEGUNDO APELO – 

PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado na indenização deve estar em 

consonância com os critérios recomendados pela doutrina e 

jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar 

a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, 

inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. No tocante à 

atualização monetária, o termo inicial é a data em que foi arbitrado o valor 

da indenização consoante Súmula nº 362/STJ. (Ap 87511/2014, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014). 

Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente o 

fato de o consumidor ser surpreendido quando necessitava do meio 

eletrônico para pagar suas compras no supermercado, situação vexatória 

que enseja a reparação por dano moral. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

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

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

Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para CONDENAR 

o requerido no pagamento à autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., a partir do evento danoso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 
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Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010494-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE MIRANDA FERREIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010494-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GISLENE MIRANDA FERREIRA 

DE ABREU EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte executada opôs impugnação ao 

cumprimento de sentença em razão do valor da multa fixada com base no 

art. 523, §1º do CPC no equivalente à R$ 633,63 (seiscentos e sessenta e 

três reais e sessenta e três) pelo não cumprimento voluntário de 

pagamento no prazo de 15 dias. Em seus argumentos o impugnante requer 

o cancelamento da multa sob o argumento de que efetuara o pagamento 

tempestivamente, não tendo apenas juntado aos autos. Por outro lado, o 

credor impugnado alega que inexistiu comprovação de pagamento 

tempestivo nos autos, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da 

multa. O embargante, apesar de citado em 10/04/2017, procedeu com a 

juntada dos boletos em 11/05/2017, com atraso de 7 (sete) dias, e por 

essa razão, de forma justa, o embargado executou a multa requerendo o 

recebimento da importância de R$ 633,63 (seiscentos e sessenta e três 

reais e sessenta e três). Observo que a multa foi fixada com observância 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso particular 

dos autos, verifica-se que a multa não foi estabelecida em valor superior 

ao atribuído à causa. Sendo nesse contexto, é de se concluir que foram 

observados os princípios da proporcionalidade e (cuida-se de uma 

concessionária de serviço de grande porte) e o da razoabilidade, pois o 

valor de R$ 633,63 (seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e três), 

com certeza não ultrapassa a capacidade de solvência da empresa 

sendo, ao mesmo tempo, elevado suficiente a compeli-lo a obedecer à 

ordem judicial conferida em prazo razoável para a simples emissão de um 

boleto. Ante o exposto, REJEITO o incidente de impugnação à execução de 

sentença formulada pelo devedor e DEFIRO o prosseguimento da 

execução, intimando-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) 

dias, efetuar o pagamento do valor da multa objeto de execução ou 

conversão do valor depositado em juízo em pagamento. Intimem-se. 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. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010494-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE MIRANDA FERREIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010494-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GISLENE MIRANDA FERREIRA 

DE ABREU EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte executada opôs impugnação ao 

cumprimento de sentença em razão do valor da multa fixada com base no 

art. 523, §1º do CPC no equivalente à R$ 633,63 (seiscentos e sessenta e 

três reais e sessenta e três) pelo não cumprimento voluntário de 

pagamento no prazo de 15 dias. Em seus argumentos o impugnante requer 

o cancelamento da multa sob o argumento de que efetuara o pagamento 

tempestivamente, não tendo apenas juntado aos autos. Por outro lado, o 

credor impugnado alega que inexistiu comprovação de pagamento 

tempestivo nos autos, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da 

multa. O embargante, apesar de citado em 10/04/2017, procedeu com a 

juntada dos boletos em 11/05/2017, com atraso de 7 (sete) dias, e por 

essa razão, de forma justa, o embargado executou a multa requerendo o 

recebimento da importância de R$ 633,63 (seiscentos e sessenta e três 

reais e sessenta e três). Observo que a multa foi fixada com observância 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso particular 

dos autos, verifica-se que a multa não foi estabelecida em valor superior 

ao atribuído à causa. Sendo nesse contexto, é de se concluir que foram 

observados os princípios da proporcionalidade e (cuida-se de uma 

concessionária de serviço de grande porte) e o da razoabilidade, pois o 

valor de R$ 633,63 (seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e três), 

com certeza não ultrapassa a capacidade de solvência da empresa 

sendo, ao mesmo tempo, elevado suficiente a compeli-lo a obedecer à 

ordem judicial conferida em prazo razoável para a simples emissão de um 

boleto. Ante o exposto, REJEITO o incidente de impugnação à execução de 

sentença formulada pelo devedor e DEFIRO o prosseguimento da 

execução, intimando-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) 

dias, efetuar o pagamento do valor da multa objeto de execução ou 

conversão do valor depositado em juízo em pagamento. Intimem-se. 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. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

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

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

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI SANTANA PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000468-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLI SANTANA PEREIRA 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11937712, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000469-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11937741, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000470-83.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

8025310, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATIELE SCANDOLIERO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DROGARIA AMERICA CENTER LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico n° 391868-8/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GONCALVES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000476-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANESSA GONCALVES DE 

CAMARGO REQUERIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as 

seguintes providências, sob pena de indeferimento da petição inicial: a) 

Juntar aos autos documento de identificação. b) Juntar comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de 

maio de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 
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Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS JOSE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001938-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JEAN CARLOS JOSE SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se o autor para 

juntada de comprovante de endereço em seu nome no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011123-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA ROSA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVENINA CARMOSA DE SOUZA MORAES OAB - MT17215/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR ( DISMOBRAS- IMP. EXPORT. DIST. MOVEIS E 

ELETRODOMESTICO) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico n° 391882-3/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010903-32.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY NASCIMENTO BEZERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXECUTADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico n° 392463-7/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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 19 de abril 

de 2018, às 14:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010859-13.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI VOLF LIVI E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

SOELI VOLF LIVI (EXEQUENTE)

ETELVINO LIVI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTRON CAPACITORES & TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GILMAR DONIZETTE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico n°392353-3/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BENITES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico n° 392450-5/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010117-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALGEU VICENTE MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico n° 391887-4/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000154-07.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GAS NORTE COMERCIO DE 

OXIGENIO LTDA - ME EXECUTADO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que se trata de Ação de 

Execução em face da Mavi Engenharia e Construções Ltda em curso 

perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. 

Importante consignar que foi deferido o processamento da recuperação 

judicial da empresa executada no bojo dos autos nº 

0046354-55.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT. Nos termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais, "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 à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria". Assim, estando a executada em recuperação judicial, a 

execução de título já constituído não pode tramitar no Juizado Especial, 

restando ao credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CABIMENTO. INCOMPATIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO 

PROCESSO PREVISTA NA LEI DE FALÊNCIAS COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O art. 6º, § 4º 

da Lei nº 11.101/2005 prevê que em caso de decretação de falência ou 

deferimento do processamento de recuperação judicial todas as ações de 

execução em face do devedor devem ser suspensas. No caso da 

recuperação judicial a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 

180 (cento e oitenta dias) dias, contados do deferimento do 

processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do 
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prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar as ações e 

execuções, independente de pronunciamento judicial (§ 4º do art. 6º da 

Lei nº 11.101/2005). 2.Todavia, 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. 3.A 

doutrina sobre o tema leciona que a inexistência de bens penhoráveis 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). 4.O Juízo da execução, contudo, permanece com sua competência 

funcional (art. 3º, § 1º, inciso I, e artigo 52, caput, ambos da Lei nº 

9.099/95) após o transcurso do prazo estabelecido na Lei de Falências, 

sendo possível o prosseguimento do processo depois de decorrido o 

mencionado prazo, o que, porém, não quer dizer que o processo deve 

permanecer suspenso no Juizado Especial. 5.Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6.Custas e 

honorários advocatícios pela recorrente, estes fixados em R$ 100,00 (cem 

reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida 

a autora/recorrente. 7.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, 

do Regimento Interno das Turmas Recursais.( 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Processo ACJ 20131210051144, 

Publicado no DJE : 16/04/2015, Pág.: 234, Julgamento 14 de Abril de 2015, 

Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO) EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

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

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

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010459-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO C. BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE COL (EXECUTADO)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

LEIDIANNY DE OLIVEIRA GONCALEZ OAB - PR78946 (ADVOGADO)

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010459-62.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULINO C. BITENCOURT 

EXECUTADO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., 

MIGUEL FRANCISCO DE COL Vistos. Analisando o pedido de cumprimento 

de sentença apresentado pelo credor no Id nº 9777165 verifico que não 

houve pedido de execução do valor dos honorários advocatícios 

arbitrados em segundo grau de jurisdição, mas tão somente do montante 

da condenação. Já na manifestação juntada no Id nº 11701457 o credor 

requer que seja acrescentado ao montante executado o valor dos 

honorários. Assim, INTIME-SE o exequente para, em cinco dias, apresentar 

o cálculo atualizado do débito equivalente aos honorários advocatícios 

arbitrados pela Turma Recursal (Id nº 9649208) e, na sequência, 

INTIME-SE o executado para pagamento, em quinze dias, nos moldes da 

decisão lançada no Id nº 10127970. Caso não seja efetuado o pagamento 

dos honorários advocatícios, INTIME-SE novamente o credor para 

apresentar o cálculo atualizado dos débitos executados (valor da 

condenação e dos honorários advocatícios), acrescidos da multa legal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIMARA JACINTA CALIXTO MIRANDA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da advogada da parte autora, para 

efetuar o pagamento das custas processuais, que será atualizada pela 

Central de Distribuição no momento do pagamento. AF/MT., 27/03/2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDETE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de abril 

de 2018, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 10 de 

maio de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141814 Nr: 3951-42.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eufrazio de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Réu(s): José Eufrazio de Brito, Cpf: 

272.470.822-91, Rg: 259.001 SSP RO Filiação: Manoel Ferreira de Brito e 

Izaltina Maria de Jesus

Valor das Custas Processuais:R$ 506,04 (quinhentos e seis reais com 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

73-77. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 129,19 (cento e vinte e nove reais 

com dezenove centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

Citação

Citação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

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

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

PROCESSO: 1000380-75.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: NILZA 

MACHADO. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 

60.746.948/0001-12, ENDEREÇO: CIDADE DE DEUS, S/N, BAIRRO VILA 

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

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

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

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

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

deverá comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 

de abril de 2018, às 13:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

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

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

MT , 27 de março de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) 

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

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

Cidade: Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 35 12-3600

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000781-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE ANDRADE DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Número do Processo: 1000781-74.2018.8.11.0007, 

: Espécie: MONITÓRIA (40)/[JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. 

AUTOR: S. B. DE SOUZA - CONFECCOES - ME RÉU: ALINE DE ANDRADE 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por S. B. DE 

SOUZA – CONFECÇÕES – ME em desfavor de ALINE DE ANDRADE DOS 

SANTOS. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte requerente, ID. 12398972, e por consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a 

Requerida sequer foi citada, por outro lado condeno a Parte Autora ao 

pagamento de eventuais custas e despesas processuais. Observadas as 

formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000641-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

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

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MENEZES SOARES OAB - MA10021 (ADVOGADO)

CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO OAB - MA8470 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

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

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

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

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

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

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

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

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001997-07.2017.8.11.0007

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 54 de 793



Parte(s) Polo Ativo:

IRIA SECCO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SECCO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO 180 DIAS - 

GRATUITO Processo: 1001997-07.2017.8.11.0007 PJE Valor causa: R$ 

1.000,00 Espécie: INTERDIÇÃO PARTE REQUERENTE: IRIA SECCO DA 

ROCHA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SECCO DA ROCHA, brasileira, 

solteira, beneficiária do INSS, portadora do RG n.º 1114870-5 e inscrita no 

CPF n.º 930.097.399-15, Filiação: Florismar Secco e Maria da Rocha 

Secco, natural de Moreira Salles/PR, nascida em 16/03/1973, residente e 

domiciliado na Rua G-02, n.º 233, Setor G, em Alta Floresta – MT, CEP 

78.580-000 CURADOR NOMEADO: IRIA SECCO DA ROCHA, brasileira, 

solteira, esteticista, RG 2190030-2 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 

048.667.511-42, Filiação: Napoleão Carlos da Rocha e Adriana Secco da 

Rocha, natural de Umuarama/PR, nascida em 30/09/1993, residente e 

domiciliada na Rua G-02, n.º 233, Setor G, em Alta Floresta – MT, CEP 

78.580-000 FINALIDADE: Intimação de eventuais interessados para ciência 

da sentença que decretou a interdição de ADRIANA SECCO DA ROCHA, 

brasileira, solteira, beneficiária do INSS, portadora do RG n.º 1114870-5 e 

inscrita no CPF n.º 930.097.399-15, Filiação: Florismar Secco e Maria da 

Rocha Secco, natural de Moreira Salles/PR, nascida em 16/03/1973, 

residente e domiciliado na Rua G-02, n.º 233, Setor G, em Alta Floresta – 

MT, CEP 78.580-000, tendo em vista que a interditada não tem a 

capacidade necessária para os atos da vida civil, necessitando, para 

tanto, de pessoa devidamente habilitada, dessa forma, foi nomeada 

curadora a sua filha IRIA SECCO DA ROCHA, brasileira, solteira, 

esteticista, RG 2190030-2 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 

048.667.511-42, Filiação: Napoleão Carlos da Rocha e Adriana Secco da 

Rocha, natural de Umuarama/PR, nascida em 30/09/1993, residente e 

domiciliada na Rua G-02, n.º 233, Setor G, em Alta Floresta – MT, CEP 

78.580-000 SENTENÇA: Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, 

inciso I e 755 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com resolução do mérito, para decretar a interdição de ADRIANA SECCO 

DA ROCHA, nomeando-lhe como curadora sua filha, ÍRIA SECCO DA 

ROCHA. Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para 

proceder à inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 

6.015/73. Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do 

§3º do artigo 755 do atual Código de Processo Civil. Isento de custas e 

despesas processuais, sendo incabível a condenação em verba 

honorária. Após o trânsito em julgado e providenciada a devida inscrição 

no registro civil, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIMONE 

APARECIDA LINARES , digitei. Alta Floresta, 27 de março de 2018. 

assinado digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor Judiciário SEDE 

DO JUÍZO DA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA: Av. Ariosto da Riva, 1987, 

centro, telefone: (66) 35123600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4998 Nr: 114-09.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fima Com. Mat. Aeronaúticos Ltda, Dpemty 

Bandeira Fiuza, Marilene Podkasinski da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angélica Arruga Gonçalves - 

OAB:9802 MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, Fernando 

H. Luchetti Rodrigues - OAB:MT 12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

1)Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 06 (seis) meses.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111061 Nr: 6665-77.2013.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Porecatu-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eufrásio Fávero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Coelho da Silva - 

OAB:32.810 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PESSOA 

CAVALCANTI E SILVA - OAB:20526/PR

 Vistos.

Não obstante o teor da certidão acostada à fl. 169 da presente carta 

precatória, verifica-se às fls. 164/165 que o exequente manifestou 

anuência quanto ao laudo de avaliação de fls. 157/158, assim, homologo o 

valor da avaliação em R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) a 

proporção de 120 hectares do imóvel.

Por conseguinte, determino a realização de hasta pública para alienação 

da fração do bem imóvel penhorado às fls. 13 e 23, descrito na matrícula 

de fls. 25/26, a qual se realizará de acordo com o Regulamento de Hasta 

Pública da Central de Praça e Leilão da Comarca de Alta Floresta.

DETERMINO que a Sra. Gestora proceda o cadastramento do bem descrito 

nos autos no arquivo “Cadastro de Bens” do Sistema Apolo, enviando à 

Juíza Diretora do Fórum, que deverá providenciar a inclusão na próxima 

temporada, dando maior publicidade possível e gerenciar a realização das 

praças e leilões unificados.

O bem encontra-se devidamente avaliado, conforme termo de avaliação de 

fls.157/158, podendo ser parcelado em até 10 (dez) vezes.

 Intimem-se as partes, eventuais possuidores, credores com garantia real 

ou com penhora anteriormente averbada.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139777 Nr: 2823-84.2016.811.0007

 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: Nivaldo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda., Moto Honda da 

Amazônia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kaliandra Alves Franchi - 

OAB:14527, Marcelo Miguel Alvim Coelho - OAB:156347/SP, Patrícia 

Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8014

 DEFIRO a produção de prova pericial, requerida pela parte ré ALTA 

FLORESTA MOTOS LTDA.NOMEIO a empresa, ROBERTINHO MOTOS (Av. 

Ludovico da Riva Neto, nº 3530, Centro - Alta Floresta MT, tel. (66) 

3521-2007), independentemente de compromisso (art. 422 do CPC), para 

efetuar perícia na motocicleta FUn 150, partida elétrica, chassi nºR556069, 

placa OBO 7942, devendo apresentar proposta de honorários, no prazo 

de 30 dias.Com a apresentação da proposta, INTIME-SE a parte requerida 

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. para se manifestar ou depositar o valor 

dos honorários periciais, nos termos do artigo 19 do CPC, no prazo de 

quinze (15) dias, sob pena de desistência tácita da produção da prova 

pericial. O Sr. Perito deverá marcar o início da perícia com antecedência 

mínima de trinta (30) dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para 

que providencie as devidas intimações das partes e dos assistentes 

técnicos.O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 429 do 

Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 

dias após o início da perícia.Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE 

as partes para manifestação no prazo de 10 dias.Por fim, voltem-me para 

designação de audiência de instrução e julgamento.Às providências. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112013 Nr: 544-96.2014.811.0007

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Engecruz Engenharia, Construções e Comércio Ltda, 

Elidio Jose Del Pino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Henrique Volpe Camargo - 

OAB:7684/MS, Patrick Alves Costa - OAB:7.993 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Ante o exposto, e tudo considerado, julgo PROCEDENTE a presente 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA suscitada por ENGECRUZ ENGENHERIA 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e ELÍDIO JOSÉ DEL PINO em desfavor 

de OTAVIANO PEREIRA DA SILVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

para o fim especial de declarar este juízo incompetente para continuar a 

processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial proposta por 

OTAVIANO PEREIRA DA SILVA, determinando a REMESSA dos presentes 

autor autos e dos autos em apenso à Comarca de Campo Grande/MS. 

Isento a parte requerida do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, eis que beneficiária da justiça gratuita. Junte-se 

cópia desta nos autos em apenso.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41053 Nr: 1394-34.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Sadao Kikuchi, Antonio 

João Segatto, Monica Sousa Pinto

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e DEFIRO em parte o 

pedido de fls. 189/193, para o fim de AUTORIZAR a liberação de valores 

penhorados via sistema Bacen-jud, de titularidade de Maria Luisa Mancini 

da Riva e Cristina W. da Riva Araújo.Em consequência, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ JUDICIAL para a liberação do valor de R$ 143.009,80 (cento e 

quarenta e três mil, nove reais com oitenta centavos), referente a 2/3 (dois 

terços) do valor total penhora na conta de co-titularidade entre a ora 

Executada, e as pessoas de Maria Luisa Mancini da Riva e Cristina W. da 

Riva Araújo, sendo metade desse valor para cada uma das co-titulares 

acima, considerando-se os dados pessoais e bancários apresentados à 

fl. 194.Após, intime-se a exequente para manifestação quanto à aceitação 

do bem ofertado em caução e quanto ao prosseguimento do 

feito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103470 Nr: 5195-45.2012.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo da Silva Quixabeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cabrera Martins

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

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

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

OAB:5091-B

 Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após 

o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença ao 

processo executivo, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores 

termos. Em seguida, arquivem-se os autos com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33991 Nr: 3120-14.2004.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cabrera Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laercio Salles - OAB:

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

OAB:3058/MT

 É O RELATÓRIO.DECIDO. Analisando os presentes autos e os autos em 

apenso, verifico que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à 

execução de Código 103470, sendo que as penhoras de semoventes de 

fls.25 e 60 foram realizadas há mais de 12 (doze) anos, o que certamente 

dificulta a alienação/adjudicação dos referidos bens.Assim, DETERMINO a 

intimação da parte Autora para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada da dívida, para a efetivação da penhora via sistema 

BacenJud.Intime-se.Cumpra-se com Urgência, visto que o feito se arrasta 

há mais de 13 (treze) anos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 529-45.2005.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cabrera Martins, Alda Pereira Cabrera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laercio Salles - OAB:

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

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

 Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

IMPROCEDENTE os Embargos do devedor de fls. 18/24, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Bem como, condeno o Embargado/Requerido ao pagamento do valor de 

R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), referente a utilização da 

pastagem nos meses de janeiro e fevereiro de 2005, aplicando-se 

correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos desde o vencimento do título.Condeno o Embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença 

ao processo executivo, bem como, determino seja intimada a parte autora, 

por seu advogado, para, no prazo de 03 (três) dias, requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando o valor do débito atualizado.Seja 

a distribuição e autuação do feito convertida para cumprimento de 

sentença após o trânsito da presente decisão.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34521 Nr: 25-39.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Fernandes de Oliveira

 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 Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV.

A causídica da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários contratuais).

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários contratuais, no percentual de 40% do valor auferido pela 

Parte.

Ademais, tendo em vista encontrar-se a Parte em local incerto e não 

sabido, realizo em gabinete consulta, via sistema BACENJUD, com o 

escopo de verificar acerca do endereço atual da Parte Autora, conforme 

extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, intime-se a Parte AUTORA 

PESSOALMENTE para, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORMAR os 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF) do valor do qual faz jus.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, INTIME-SE o mesmo, por meio de EDITAL, para que 
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INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, 

número da conta e CPF) do valor do qual faz jus.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL PISOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Número do Processo: 1000486-37.2018.8.11.0007, 

: Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[JUROS]. 

EXEQUENTE: CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

EXECUTADO: BRASIL TROPICAL PISOS LTDA Vistos. Trata-se de “Ação 

de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por CASAGRANDA 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. em face de BRASIL TROPICAL PISOS. 

Ao ID. 12126585 a Parte Autora pugnou pela desistência da presente 

ação. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte requerente, ID. 12126585, e por consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a 

Requerida sequer foi citada, por outro lado condeno a Parte Autora ao 

pagamento de eventuais custas e despesas processuais. Observadas as 

formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Intimação

INTIMAÇÃO

 AUTOS N.º 4550-35.2016.811.0004-Id.222660 ESPÉCIE: Pedido de 

Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARTE REQUERENTE: 

Cartório do 1º Ofício de Registro

 INTIMANDO:.O proprietário atual, bem como possíveis interessados, para 

conhecimento da decisão de fls.144/147, transcrita: 1. Trata-se de Pedido 

Providências encaminhado pelo Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício 

desta Comarca, para averiguação da Matrícula nº 2.526, em vista do 

recebimento de expediente oriundo do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca 

Joaçaba/SC, que indaga acerca da localização e legalidade do referido 

imóvel nomeado à penhora em processo de execução naquela Comarca, o 

qual não foi encontrado para avaliação pelo Oficial de Justiça desta 

Comarca.2. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/17, e na 

sequência, após determinação, foram juntados outros documentos 

necessários à análise da matrícula em comento, motivo pelo qual se fez 

necessário a averiguação de sua cadeia registral, senão vejamos: 3. 

Cadeia Dominial da Matrícula nº 2.526 (fl. 05) 4. A matrícula nº 2.526 

refere-se a um imóvel rural com área de 368ha, denominada "São João", 

localizado neste município, de propriedade primitiva de JOÃO ARTUR 

HENTZ que também assina JOÃO ARTHUR HENTZ, e consta como 

proprietário atual JOSÉ DANILO LONDERO DA SILVA. 5. Consta que foi 

aberta em 13 de Outubro de 1976, por força da Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada em 27 de Julho de 1976, no Livro nº 01, fls. 

001/002, do Cartório de Paz-Tabelionato e Registro Civil da cidade de 

Treze Tílias/SC. Consta ainda ter origem na Transcrição nº 10.245. 6. A 

referida Escritura Pública de Compra e Venda acima descrita, foi solicitada 

e apresentada às fls. 31/33, e os dados nela transcritos conferem com os 

registrados no R-01, protocolo nº 2.926, da matrícula 2.526. 7. O protocolo 

nº 2.926, utilizado para individualizar o título apresentado, também confere 

com o que consta no respectivo Livro, conforme fl. 08. 8.Transcrição nº 

10.245 (fls. 06/07) 9. A Transcrição nº 10.245 foi aberta em 03 de Março 

de 1976, para proteger uma área rural de 368ha, localizado neste 

município, no lugar denominado "São João", e refere-se ao registro do 

Título Definitivo de Propriedade expedido pelo DTC deste Estado em 11 de 

Fevereiro de 1965, em favor de JOÃO ARTUR HENTZ. Nesta transcrição 

está averbada a venda da totalidade da área para a matrícula nº 2.526. 10. 

O Título Definitivo de Propriedade acima mencionado foi juntado aos autos 

às fls. 43/44, e atesta a origem da transcrição nº 10.245. 11. Desta feita, 

denota-se da documentação acostada que a matrícula 2.526 se encontra 

com sua cadeia registral regular. 12. Contudo, o ponto fulcral de toda esta 

questão diz respeito à não localização do imóvel pelo Oficial de Justiça 

que se encarregou de realizar atos decorrentes do processo de 

execução nº 0002286-02.1997.8.24.0037, da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Joaçaba/SC. 13. De acordo como a decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Joaçaba/SC (fls. 11/12), consta que o Oficial de 

Justiça desta Comarca no cumprimento do mandado de avaliação do 

imóvel protegido pela matrícula nº 2.526, certificou que esteve no local, e 

em contato com o morador foi informado que na área existe um terreno 

denominado São João dentro de uma área maior da Fazenda Paraná, 

relatando ainda o morador, que desconhece os confrontantes citados na 

certidão do imóvel e nem mesmo ouvir falar da pessoa do executado. 14. 

Certificou ainda o Meirinho que foi procurado pelo próprio executado e 

proprietário do imóvel, e este lhe informou que: "na verdade nunca esteve 

no imóvel, quando comprou já sabia que existia somente em mapa, e que 

tal imóvel existe somente no documento". 15. No intuito de solucionar a 

problemática, determinou-se diligências junto ao INCRA e INTERMAT, mas 

as informações prestadas não foram suficientes para indicar a localização 

exata e a existência de fato do imóvel supostamente protegido pela 

matrícula nº 2.526, nem mesmo se está em sobreposição a outro imóvel 

(fls. 83/84 e 94/98). 16. Instada a se manifestar, a representante do 

Ministério Público às fls. 74/75 pugna pelo bloqueio da matrícula nº 2.526, 

nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei nº. 6.015/73, com fundamento no 

princípio da especialidade objetiva, restando aos interessados que 

busquem, pela via judicial adequada, a comprovação da propriedade do 

imóvel analisado. 17. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 18. 

É O RELATÓRIO. DECIDO 19.Inicialmente, cumpre destacar que muito 

embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão nestes autos proferida 

não corresponde a típico exercício da função judicial, posto que este Juízo 

atua como Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados 

buscar a via contenciosa para proteção de seus interesses. 20. A 

matrícula tem a finalidade de atestar o direito de propriedade, como cita o 

doutrinador Antonino Moura Borges (2009, p. 211), em sua obra Registro 

de Imóveis comentado: "a matrícula traz em si o efeito de cristalizar o 

domínio da propriedade em nome de quem conste no registro como dono. 

21.Outrossim, o registro de imóveis se baseia nos princípios atinentes ao 

direito registral, objetivando conferir ao cidadão absoluta segurança dos 

atos registrários. Dentre eles, destaca-se o Princípio da Especialidade 

Objetiva, que significa que todo imóvel objeto de registro deve estar 

precisamente descrito, na forma exigida pela lei. O art. 176, § 1º, II, da Lei 

de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), especifica quais componentes 

são obrigatórios na individualização dos imóveis, vejamos: Art. 176 - O 

Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao 

registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos 

ao Livro nº 3. (Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei nº 

6.216, de 1975). § 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às 

seguintes normas: (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 

1979). I – (...): II - são requisitos da matrícula: 1) (...); 2) (...); 3) a 

identificação do imóvel, que será feita com indicação: (Redação dada pela 

Lei nº 10.267, de 2001). a - se rural, do código do imóvel, dos dados 

constantes do CCIR, da denominação e de suas características, 

confrontações, localização e área; (Incluída pela Lei nº 10.267, de 2001) b 

- se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, 

logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. (Incluída 

pela Lei nº 10.267, de 2001). 22. Conforme se depreende do dispositivo 

citado, na matrícula o imóvel deverá estar identificado com suas 

características e confrontações, localização, área, código e dados 

constantes do CCIR (certificado de cadastro de imóvel rural), se rural; ou 

logradouro e número, se urbano, e sua designação cadastral, se houver. 

Caso a caracterização do imóvel constante do título apresentado para 

registro no Cartório de Imóveis não coincida com aquela que consta da 

matrícula deverá o Oficial recusar o ingresso do referido título no cadastro 

imobiliário. Segundo Carvalho (1997, p. 206), a especialidade objetiva 

significa: "Assim, o requisito registral da especialização do imóvel, vertido 

no fraseado clássico do direito, significa a sua descrição como corpo 
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certo, a sua representação escrita como individualidade autônoma, com o 

seu modo de ser físico, que o torna inconfundível e, portanto, heterogêneo 

em relação a qualquer outro. O corpo certo imobiliário ocupa um lugar 

determinado no espaço, que é o abrangido por seu contorno, dentro do 

qual se pode encontrar maior ou menor área, contanto que não sejam 

ultrapassadas as reais definidoras da entidade territorial. Nas sábias 

palavras do mestre Afrânio de Carvalho, transcritas acima, podemos 

perceber que o princípio da especialidade objetiva expressa a situação 

jurídica do imóvel e não a situação de fato. Havendo divergência entre 

essas duas, o proprietário poderá promover o chamado processo de 

retificação da matrícula do imóvel (que na sua forma administrativa está 

previsto no art. 213, da Lei 601573), quanto a sua área ou outra 

circunstância como limites e confrontações, em que se ajusta a matrícula à 

situação real do imóvel. Importante observar que cada imóvel deverá 

constar de uma única matrícula, ou seja, cada imóvel com sua matrícula 

própria, sendo inadmissível mais de um imóvel em uma só matrícula. É a 

aplicação do princípio da unitariedade da matrícula já visto neste trabalho 

no tópico 1.4. 23. Ademais, os imóveis devem ser descritos e 

caracterizados para que o efeito do registro lhe dê a segurança a partir do 

momento em que é efetivado, conforme está insculpido nos artigos 196, 

225, em especial o seu § 2º, e 228, conforme seguem; Art. 196 - A 

matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado 

e do registro anterior que constar do próprio cartório. (Renumerado do art. 

197 § 1º com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). Art. 225 - Os 

tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos 

judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as 

confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos 

confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do 

lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância 

métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos 

interessados certidão do registro imobiliário. (Renumerado do art. 228 com 

nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). § 1º As mesmas minúcias, com 

relação à caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos 

particulares apresentados em cartório para registro. § 2º Consideram-se 

irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização 

do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. § 3º Nos 

autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e 

as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado 

por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos 

limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 

Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a 

isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja 

somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. (Incluído pela Lei 

nº 10.267, de 2001). Art. 228 - A matrícula será efetuada por ocasião do 

primeiro registro a ser lançado na vigência desta Lei, mediante os 

elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele 

mencionado. (Renumerado do art. 225 com nova redação pela Lei nº 

6.216, de 1975). 24. Da análise dos autos, verifica-se das informações 

contidas no ofício e documentos juntados às fls. 94/98, que de acordo 

com Parecer Técnico de servidor do INTERMAT lançado no Processo nº 

855992/2009, que teve como interessado o proprietário da área em 

questão, o Título Definitivo de Propriedade (fls. 46/47) não possui 

subsídios técnicos com a sequência de confinantes, ponto de amarração 

e coordenada U.T.M ou geográficas, suficientes para a localização. 25. 

Com essas constatações, aparentemente a matrícula posta à análise não 

atende ao princípio da especialidade objetiva, visto que pelas informações 

nela contida não é possível localizar e individualizar o imóvel, pois não há 

informações suficientes para confirmar a sua existência, ou mesmo se 

está total ou parcialmente em sobreposição com áreas protegidas por 

outras matrículas. 26. As supostas irregularidades existentes na matrícula 

nº 2.526, inauguraram a presente averiguação que pode eventualmente 

culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de registro público, 

logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em contencioso judicial 

perante o juízo cível competente, já que este foro administrativo é 

absolutamente incompetente para esse fim. 27. Tanto é que, muito embora 

seja oriunda de órgão judiciário, a decisão nestes autos proferida não 

corresponde a típico exercício da função judicial, posto que este Juízo 

atua como Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados 

buscar a via contenciosa para proteção de seus interesses. 28. No 

mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "29. Não obstante ao exposto, 

entendo cabível o bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz 

Corregedor Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de 

garantir a preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o 

resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 30. Esse bloqueio seria 

possível inclusive sem a oitiva dos interessados, desde que, presente 

nulidade de pleno direito, seja vislumbrado a possibilidade de novo registro 

ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 31. 

Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - 

PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. O 

bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 32. Contudo, cabe à Diretoria 

do Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio da matrícula, até 

que as supostas irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, 

objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros 

de boa-fé. 33. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 

da Lei de Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do 

registro, uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação 

direta", o reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não 

pode ser dispensado. 34. Apesar de verificar que a matrícula nº 2.526 

encontra-se com sua cadeia registral formalmente regular, mas, a partir da 

constatação dos motivos acima expostos, torna-se necessária a 

aplicação da medida acautelatória de bloqueio, até que as irregularidades 

possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de 

difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 35.DISPOSITIVO 36. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e art. 292 da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 37. Não obstante, com 

fundamento no § 3º, do art. 214 da Lei 6.015/73, e no uso do poder geral 

de cautela, bem como em respeito aos Princípios da Segurança Jurídica e 

da Especialidade Objetiva, DETERMINO O BLOQUEIO da Matrícula nº 2.526, 

com área de 368ha (fl. 05), do Registro de Imóveis de Barra do Garças – 

MT; o que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de 

boa-fé, cientificando o senhor Registrador que não poderá mais nela 

praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial. 38. OFICIE-SE, ao 

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças encaminhando-se cópia desta 

decisão, bem como restituindo-se a Matrícula original encaminhada a este 

Juízo. 39. OFICIE-SE, à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 

encaminhando cópia desta decisão. 40. OFICIE-SE ainda, ao Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC, encaminhando cópia desta 

decisão para conhecimento e juntada nos autos do Processo de Execução 

nº 0002286-02.1997.8.24.0037. 41.INTIMEM-SE, e PUBLIQUE-SE no DJE 

esta decisão, para chegue ao conhecimento do proprietário atual da 

matrícula em análise, bem como possíveis interessados, e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância. 42. Decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVE-SE. Barra do Garças, 14 de março de 2018. DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO-Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65435 Nr: 8402-71.2006.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Ambrozino Carrijo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO NUNES DE 

SOUSA FILHO, para devolução dos autos nº 8402-71.2006.811.0004, 

Protocolo 65435, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

1ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210495 Nr: 9829-88.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Maia Alves Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana do Vale 

Mascarenhas - OAB:19.638-GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Nos termos do artigo 152, VI do CPC, INTIME-SE a parte apelada/autora 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do §1º, art. 1.010, CPC/2015. 2.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. 3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203002 Nr: 5492-56.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVFdS, RFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

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

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

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

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175638 Nr: 9380-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Ferreira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Ferreira Neto, Pedro Justino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 VISTOS.

 1. Em decorrência da necessidade de readequação da pauta de 

audiência, REDESIGNO o ato para o DIA 02 DE MAIO DE 2018, ÀS 

15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178050 Nr: 12337-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recapagem Carajás Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208435 Nr: 8580-05.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266763 Nr: 17200-35.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: halaiany Figueredo silva - 

OAB:17912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Apesar de ser notória a ilegitimidade passiva da genitora, o que, 

entretanto, não obsta que a citação seja feita na pessoa dela, já que as 

requeridas ainda são menores.

2.Nesses termos, CORRIJO de ofício o polo passivo da lide, incluindo as 

filhas do requerente. PROCEDAM-SE às alterações necessárias.

3.CITE-SE a representante das menores, no endereço declinado na inicial, 

e INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2018, às 15h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

 4.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

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

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

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232886 Nr: 11128-66.2016.811.0004

 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: Amanda Schumaher Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aridne do Carmo Juntolli Costa, Roolhemberg 

Marques Prestes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DECRETO a revelia dos requeridos, tendo em vista a apresentação de 

contestação intempestiva por ROOLHEMBERG, fl.107, e a ausência de 

defesa pela requerida ARIADNE, fl.109, entretanto sem incidência do seu 

efeito processual com relação a ROOLHEMBERG, na medida em que ele 

tem advogado constituído nos autos (contrariu sensu do art.346, 

CPC/2015).

2.REJEITO as preliminares de inépcia da petição inicial I e II, porque não 

traçada uma vírgula sequer nos referidos tópicos acerca do caso 

concreto, tendo a parte contestante se restringido a dizer de forma 

genérica que a inicial é inepta, que, ao contrário, está clara como a luz do 

sol.

3.AFASTO a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, visto que com 

o NCPC esse instituto deixou de ser uma condição da ação e passou a ser 

mérito, sendo certo também que essa matéria foi “alegada por alegar”, 

inexistindo um mínimo de fundamentação jurídica a seu respeito.

4.RECHAÇO a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto “o proprietário 

do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos 

causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da 

escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em 

permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo (AgRg no 

REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). A aferição da 

culpa exclusiva da condutora do veículo diz respeito ao mérito e como tal 

será analisada por ocasião da sentença (teoria da asserção).

5.INTIMEM-SE as partes para, fundamentadamente, especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 29441 Nr: 899-38.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal.

2. Em manifestação retro a exequente informa o pagamento integral do 

débito e requer a extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC/2015.

6. SEM CUSTAS, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Ordinária 

Estadual nº. 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74004 Nr: 7065-13.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueu Transportes Comércio e Representações Ltda, 

Zaqueu Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom GSM

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

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenha 

Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.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.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160842 Nr: 1561-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemberg Gomes Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA DAMACENO DOS 

SANTOS - OAB:16744-O

 VISTO.

1. PRELIMINARMENTE, tratando-se de processo que tem como parte ré a 

fazenda pública, TORNO SEM EFITO o despacho de folhas 215.

2. Presentes os requisitos necessário DEFIRO o pedido na forma manejada 

para CONVERTER a Ação de Conhecimento em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

3. 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:

a) - SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 b) – 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.: 25957 Nr: 468-38.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA VICKY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHER E CIA LTDA, FERNANDO CESAR 

MUNHOZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Jamil Josepetti Júnior - OAB:16.587 - PR, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Tobias Damian - 

OAB:10.257/MT

 22.Isto posto, com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil, 

ACOLHO os Embargos de Declaração e RETIFICO a decisão de fls. 941 

para que passe a constar:23.“INDEFIRO o pedido de intimação do 

assistente técnico do Requerido, uma vez que conforme art. 477 do 

Código de Processo Civil incumbe à parte, após intimada, notificar seu 

assistente técnico acerca da juntada de laudo pericial, para 

impugnação.”24.Ainda, com base no art. 477, §2°, I do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a intimação do Perito Judicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer ponto questionado às fls. 938.25.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42463 Nr: 4744-10.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Alves Belém

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor de R$ 36,00, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47837 Nr: 2967-53.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdP, SSF

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249173 Nr: 5643-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Tosta & Nobre de Castro Ltda, 

Rodolfo Cesar Rodrigues Tosta, Ana Ruth Nobre Andrade

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre os Embargos Monitorios de folhas 145/160, pelo prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254507 Nr: 9277-55.2017.811.0004

 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: Joel Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Rogério Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva 

Filho - OAB:16287/O - MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação dos 

herdeiros/requeridos, via DJE, via seus patronos, para nos termos da 

decisão de folhas 18, manifestarem sobre pedido de habilitação e 

expedição de alvará, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179081 Nr: 1128-75.2014.811.0004

 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: Adolfo Delfino de Sousa, Agostinho França Barbosa, 

Dissimi Pereira da Silva, Divina Laura Moraes Parreira, Candido Souza 

Santana, Carlos Joseli do Carmo, Márcia Regina dos Santos Carolo, Iuri 

Silva Sorrentinio Sespede, Marizeth Procópio de Sousa, Maria Divina Alves 

de Lima Fonseca, Neuracy Rosa Neto, Marcelo Matias Valadão, Maylla 

Ferreira Vasconcelos, Nilva Turatti, Silvana Pereira Diniz Andrade, 

Raimunda Alves Oliveira, Whédno Pereira de Souza, Norma Theia Batista 

Maciel, Carlos Silva de Sousa, Rosimeire Pereira de Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 276/285 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35396 Nr: 558-75.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Goialar Ltda, Gonçalo José 

Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROCHA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 21.241

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 140/142 apresentado pela 

parte autora, fora interposto tempestivamente e sendo isento de preparo. 

E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36990 Nr: 1134-68.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosar Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 

6.151-A

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação do imóvel, já expedido nos autos, 

no valor de R$ 36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180672 Nr: 2598-44.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Vale do Araguaia Ltda, Antônio Gouveia de 

Moraes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermenegildo Cunha dos Reis, 1º Serviço 

Notorial e Registral de Aragarças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestaçãonos autos, no prazo de 05 ( cinco) dias, ante o decurso de 

suspensão..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27339 Nr: 197-92.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. P. Viola & Viola Ltda, Paulo Marcos Viola, Sandra 

Seiko Tanaka Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forza Indústria de Plásticos Ltda, Onadir 

Onofre Bogo, Eduardo Luiz do Valles, Marinei Elisa Bogo do Valles, Simone 

de Souza, Pedro Valério da Silva

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

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO PAULO TONIAL - 

OAB:13017/SC

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 357, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260873 Nr: 13534-26.2017.811.0004

 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: José Miranda

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondencai devolvida de citação, motivo 

mudou-se, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255581 Nr: 9957-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Impulsionamento por certidão

Impulsiono os presentes autos, para itnimação da parte autora, via DJE, 

para querendo impugnar a Exceção de Incompetencia e Contestação de 

folhas 52/56 e 58/70, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38749 Nr: 146-13.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marson e Nascimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROCHA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 21.241, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83620 Nr: 6848-33.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Manciolli-ME, Eduardo Manciolli, 

Terezinha dos Santos Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:12297-A/MT, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, para informar nos autos se ainda falta pagamento a serem 

feitos, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165494 Nr: 7588-49.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGH do Brasil Comunicações & Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Infortel Informática & Telecomunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOÊMIA MARIA DE LACERDA 

SCHÜTZ - OAB:122.124-A-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3405 Nr: 390-20.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÉSIO COELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

- OAB:OAB/MT 6.935-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para juntar aos autos calculo da divida atualizada e certidão das 

matriculas dos imoveis penhorados atualizadas, para cumprimento da 

decisão de folhas 341, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237102 Nr: 14214-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florielton Teixeira Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Brito Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 60/93 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245772 Nr: 3416-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar de Aquino

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

OAB:3056

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

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

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação nos autos requerendo o que direito, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194689 Nr: 326-43.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Dirson Pereira Maia, 

Benigno Pereira Maia, Ismael Pereira Maia, Maria Francisca Maia, Vatutin 

Pereira Maia, Carlos Pereira Maia, Dirce Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORRÊA 

MARINHO - OAB:29.262, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - OAB:, 

VATUTIN PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, VATUTIN 

PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

326-43.2015.811.0004, Protocolo 194689, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25961 Nr: 650-24.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDE GONÇALVES DE PINAS, Palmiondas de Pinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açofer - Indústria & Comércio Ltda, ALDAIR 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALCY BORGES 

LIRA, para devolução dos autos nº 650-24.2001.811.0004, Protocolo 

25961, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244164 Nr: 2190-48.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMM - Soluções Inteligentes Para Mercado 

Móvel do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Ronaldo Dias Lopes Filho - OAB:OAB/SP 

185.371

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 2190-48.2017.811.0004, Protocolo 

244164, 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.: 184976 Nr: 6263-68.2014.811.0004

 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: Flávia de Faria Ferreira

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

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

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SOAB

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, para no prazo 

de quinze dias, manifestar nos autos, ante seu retorno da segunda 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168123 Nr: 11101-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Célia Nunes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, para 

manifestarem sobre o laudo pericial de folhas 172/185, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157997 Nr: 10529-06.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. A. de Carneiro - ME, Neurênio Alves Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redecard S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DE OLIVIERA 

ROHDEN NOGUEIRA - OAB:16235-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Eduardo Augusto Penteado - OAB:8873

 VISTOS.

1. Considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, estando 

devidamente representadas por seus advogados, HOMOLOGO O 

ACORDO celebrado às fls. 373/374, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/2015.

2. CUSTAS pela Requerida. HONORÁRIOS conforme pactuado entre as 

partes.

3. Tendo em vista a desistência do prazo recursal e a comprovação do 

pagamento do débito (fls. 375/375vº), EXPEÇA-SE o necessário. Após, 

proceda-se às baixas e anotações pertinentes e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.

4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270131 Nr: 1124-96.2018.811.0004
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Domingos Nunes Rosa Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Teixeira - 

OAB:OAB/SP 292.964, Claudionor da Costa - OAB:OAB/SP 288.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1124-96.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270131

Vistos.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 16 de maio de 2018, às 

14h00min.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 INTIME-SE a testemunha inquirida.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de março de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270456 Nr: 1317-14.2018.811.0004

 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: ACOF, ACCdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1317-14.2018 – Código 270456Vistos.Trata-se de ação 

revisional de alimentos, combinado com pedido de tutela de urgência 

antecipada proposta por Ana Carolyne Oliveira, representada por sua 

genitora Sra. Amanda Cristina Careiro de Oliveira Crispim, em face de Abel 

Cesar Silva França.Sustenta, em apertada síntese, que o valor pago a 

título de pensão alimentícia não mais satisfaz as necessidades da menor 

impúbere, necessitando de revisão.A fl. 43, foi determinado a emenda à 

inicial para que a parte autora comprovasse os requisitos autorizadores 

do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.Acatando o 

determinado, as fls. 45/51, a autora junto documentos.É o 

relatório.Trata-se de ação revisional de alimentos. Pugna em tutela 

antecipada de urgência o deferimento da majoração.Pois bem. Para o 

deferimento da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, necessário se faz elementos que evidenciem a 

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

processo.Analisando detidamente os autos, verifica-se que apesar de 

estar evidenciado a probabilidade do direito, conforme os documentos 

juntados que dão conta da prestação alimentícia pelo requerido, o perigo 

de dano ou o resultado útil do processo não restou devidamente 

demonstrado.Pois, conforme verifica-se dos autos, o requerido se 

comprometeu a pagar 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, 

não restando em total desamparo a menor autora da presente ação, 

devendo o processo ter seu regular prosseguimento para melhor análise 

do caso, sem prejuízo de eventual acordo realizado entre as partes.Pelo 

exposto, indefiro, no momento, o pedido de tutela antecipada de urgência. 

Recebo a inicial como posta. Defiro o benefício da justiça gratuita.Cite-se o 

requerido para responder a ação. Intimem-se as parte para audiência de 

conciliação, a qual designo para o dia 30.05.2018, às 14:00 horas, horário 

de Mato Grosso.Cite-se Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 22 

de março de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86733 Nr: 719-75.2009.811.0004

 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: Arimita da Silva Ozarias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 719-75.2009.811.0004 – CÓDIGO Nº 86733

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA proposta por ELIZABETH DA 

SILVA OZARIAS GARRIDO em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

Em despacho proferido pelo Juízo Federal, à fls. 154 dos autos, 

determinou-se a intimação do patrono do polo ativo para, em prazo 

assinalado, incluir os demais filhos no pedido de habilitação. Em 

cumprimento ao que fora determinado, foi juntada petição, à fls. 156/158, 

com procuração em anexo, aditando o necessário e habilitando demais 

herdeiros para fins de recebimento dos créditos oriundos da demanda de 

aposentadoria rural. Posteriormente, houve intimação da parte executada 

para que, em lapso temporal designado, manifestasse acerca do 

peticionado à fls. 156/158.

À fls. 163 foi declarada a incompetência funcional da Justiça Federal para 

análise do caso, determinando-se a remessa dos autos a este juízo 

competente para a deliberação exigida.

É o relatório.

Considerando o relato anterior e o despacho retro de fls. 159, deve-se, 

novamente, proceder a intimação da parte contrária, sob o crivo do 

contrário, para que manifeste nos autos acerca do que foi requerido pela 

autora. Nesse sentido, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS – para, no prazo legal de 30 (trinta) dias, manifestar nos autos sobre 

os documentos juntados à fls. 156/158. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 22 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269731 Nr: 835-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thayse Mayara Lopes Esteves Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 835-66.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269731

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

movida pelo BANCO RCI BRASIL S/A em face de THAYSE MAYARA 

LOPES ESTEVES ALVES.

Colhe-se dos autos que os documentos acostados à inicial demonstram a 

relação contratual entre autor e requerida, por meio de cédula de crédito 

bancário apresentada, bem como a existência da inadimplência, conforme 

notificação extrajudicial acerca da existência do débito e a expedição de 

aviso postal de recebimento, respectivamente demonstrados à fls. 13 e 

14, caracterizando, portanto, inércia da requerida, traduzindo-se em 

constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no § 2o, dos artigos 2o e 3°, ambos do Decreto-Lei nº 911/69 

c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula nº 72 do STJ assim diz:

 STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora da devedora alienante, na alienação fiduciária, basta a expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária

 a prova do recebimento por parte da destinatária, ainda que isso conste 

nos autos, como é o caso em tela. Esse é o entendimento, vejamos:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14).

Cabe anotar ainda que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 
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impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho.

Frente ao exposto, tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do automóvel DUSTER ORACH EXP 1.6, 

MARCA RENAULT, ANO 2016, COR PRETA, CHASSI 

93Y9SR3H5HJ620727, RENAVAM 1109865063, PLACA QBU5291, a ser 

cumprida por meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser 

efetuada a entrega do bem e de seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do 

veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, 

ou da pessoa de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas:

 Poderá a ré efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá a ré apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao 

autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

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

Barra do Garças-MT, 22 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208679 Nr: 8680-57.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 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. 127, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 51619 Nr: 1384-33.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pérola Imobiliária Construtora e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ricardo Barros - 

OAB:21990, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 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 manifestar-se acerca da 

petição de fls. 124/131, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177178 Nr: 11359-98.2013.811.0004

 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: Robson Pereira Lima

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

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 6185-50.2009.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tri Dimensão Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fares Guilherme Leal Chalub Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Bove Coletto - 

OAB:155.071-SP, Josmeyr Alves de Oliveira - OAB:81717/SP, 

Luciana Camardella Martins Costa - OAB:240050/SP, MAGNO 

ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, Ricardo Fameli - OAB:8717/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244540 Nr: 2430-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Miranda de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdevino Miranda de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221075 Nr: 3466-51.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRL, FCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Mendonça de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 17.086

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215956 Nr: 435-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lais Aparecida Banzoni Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adejair Neto Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176944 Nr: 11058-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José Fonseca

 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 encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174092 Nr: 7391-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisa Guedes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241717 Nr: 470-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia, Maria Vicentina Raggiotto

 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 encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265622 Nr: 16568-09.2017.811.0004

 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: Espolio de Elias Alves de Oliveira, Laura Alves de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5910 Nr: 602-75.1995.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BRANDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 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:

 PROCESSO Nº 14948-59.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 263130

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de 

EXPEDITO FERREIRA.

Colhe-se dos autos que os documentos acostados à inicial demonstram a 

relação contratual entre autor e requerido, bem como a existência da 

inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da existência do 

débito e a expedição de aviso postal de recebimento, respectivamente 

demonstrados à fls. 20 e 21, caracterizando, portanto, inércia da 

requerida, traduzindo-se em constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no § 2o, dos artigos 2o e 3°, ambos do Decreto-Lei nº 911/69 

c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula nº 72 do STJ assim diz:

 STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta a expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária

 a prova do recebimento por parte do destinatário, ainda que isso conste 

nos autos, como é o caso em tela. Esse é o entendimento, vejamos:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º). Comprovação. Carta registrada, ao devedor, 

pelo Cartório de Títulos e Documentos. Prova suficiente, sem necessidade 

da comprovação do recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 

6ª C 1º TACSP, Rel. Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14).

Cabe anotar ainda que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 
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endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho.

Frente ao exposto, tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do automóvel AGILE HATCH (ECONO. 

FLEX) LTZ 1.4 8V A/G 4P, MARCA CHEVROLET, ANO 2010/2011, COR 

PRATA, CHASSI 8AGCN48X0BR196140, RENAVAM 286664607, PLACA 

NWB2929, a ser cumprida por meio de mandado judicial, devendo no ato 

de apreensão ser efetuada a entrega do bem e de seus respectivos 

documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do 

veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, 

ou da pessoa de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas:

 Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia do requerido, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao 

autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

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

Barra do Garças-MT, 22 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268968 Nr: 278-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDYANE MENDES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 278-79.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 268968

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pela BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LIDYANE MENDES 

BENTO.

Colhe-se dos autos que os documentos acostados à inicial demonstram a 

relação contratual entre autor e requerido, bem como a existência da 

inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da existência do 

débito e declaração de que fora expedida ao destinatário por meio de 

aviso postal de recebimento, respectivamente demonstrados à fls. 23 e 

24, caracterizando, portanto, inércia do requerido, traduzindo-se em 

constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no § 2o, dos artigos 2o e 3°, ambos do Decreto-Lei nº 911/69 

c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula nº 72 do STJ assim diz:

 STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta a expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária

 a prova do recebimento por parte do destinatário, ainda que isso conste 

nos autos, como é o caso em tela. Esse é o entendimento, vejamos:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14).

Cabe anotar ainda que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho.

Frente ao exposto, tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do automóvel LOGAN DYNA 16 M, 

MARCA RENAULT, ANO 2014, COR BRANCA, CHASSI 

93Y4SRD64FJ520449, PLACA FWL5710, a ser cumprida por meio de 

mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega do 

bem e seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do 

veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, 

ou da pessoa de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas:

 Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia do requerido, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao 

autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

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

Barra do Garças-MT, 22 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156739 Nr: 9000-49.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soubhia e Cia Ltda, Marcio Aparecido Moreira Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodorico Narciso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Thiago Queiroz 

da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235973 Nr: 13405-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: DDBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

 Verifica-se que houve erro material na parte final da decisão 

homologatória de fls. 157, uma vez que é notório que o magistrado 

condenou as partes em custas processuais, pro rata, e suprimiu a palavra 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

 Portanto, a fim de corrigir o indigitado erro material, onde constou 

"Condeno as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais 

fixadas em 10% do valor da causa", leia-se "Condeno as partes, pro rata, 

ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante 

a ausência de sucumbência".

 Assim, os valores das custas calculadas se encontram escorreitas, 

devendo ser recolhidos nos termos do cálculo apresentado pelo contador.

 Expeça-se o competente alvará judicial, conforme requerido às fls. 186.

 Após, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264076 Nr: 15562-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOSP, VSFdC, GSFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar seguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222649 Nr: 4445-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Zacari Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Zacari, Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de direito, no 

prazo de 5 dias.

 Após, decorrido o prazo, sem manifestação, com baixas e anotações de 

estilo, ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261406 Nr: 13868-60.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Vistos.

 Intime-se as partes para manifestarem sobre as provas que pretendem 

produzir, especificando-as.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183659 Nr: 5219-14.2014.811.0004

 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: Trevisan Embalagens Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Neres Santana & Santana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5219-14.2014.811.0004 – Código 183659

Vistos.

Defiro a citação por edital, nos termos do artigo 830, §2º do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100632 Nr: 5635-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10.661

 PROCESSO 5635-21.2010.811.0004 (CÓD. 100632)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Simiramy Bueno de 

Castro em face de Banco Bradesco s/a, haja a vista a improcedência da 

ação de busca e apreensão movida pelo requerido, que determinou a 

devolução do bem apreendido e fixou honorários de sucumbência em 

favor da exequente.

 Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios, o executado quedou-se inerte, razão pela qual foi deferido o 

pedido de penhora online em suas contas bancárias, via sistema 

BACENJUD, havendo bloqueio do valor integral ao da ordem pleiteada.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018. .

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166026 Nr: 8339-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL CHAGAS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorivaldo Cardoso - OAB:2091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 PROCESSO CÓD. 166026
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Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Vidal Chagas do Carmo 

em face de Silvestre Costa Lima.

 Realizada a penhora online em contas em nome dos executados, via 

sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da ordem 

inicial.

 Dessa forma, oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do 

estado de Mato Grosso, para que vincule a este feito o numerário 

transferido, conforme extrato em anexo.

No tocante ao pedido de penhora e avaliação dos semoventes, tendo em 

vista que se trata de medida a ser realizada em caráter eventual, quando 

não houver outro meio de recebimento do crédito, indefiro, nos termos do 

artigo 865, do Código de Processo Civil.

 Oficie-se, conforme requerido, aos órgãos de proteção de crédito, 

incluindo o nome do executado no cadastro de inadimplentes.

 Acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 22 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156275 Nr: 8525-93.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. B. Cortes e Abud Ltda, José Antonio 

Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 156275

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Tendo em vista que a penhora online nas contas do executado via sistema 

BACENJUD restou infrutífera, conforme extrato anexo, intime-se a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 10 (dias).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71014 Nr: 4299-84.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de José Miguel dos Santos, Luiza Morais Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Gomes de Brito, Nadir Aparecida 

Gigoletti Linhares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - OAB:MT 13.558, 

Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 PROCESSO CÓD. 71014

Vistos.

Trata-se de execução de sentença movido por Espólio de José Miguel dos 

Santos, representado por Luiza Morais Arraes, em face de Valdevino 

Gomes de Brito e Nadir Aparecida Gigoletti Linhares.

 Ante o inadimplemento do acordo efetuado pelas partes, e a inércia dos 

executados após a devida intimação, foi realizada a penhora online em 

contas em nome dos executados, via sistema BACENJUD, havendo 

bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial.

 Dessa forma, oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do 

estado de Mato Grosso, para que vincule a este feito o numerário 

transferido, conforme extrato em anexo.

Deferido também o requerimento de localização de veículos em nome dos 

executados, conforme extrato juntado aos autos.

 No tocante ao pedido de determinação ao Cartório de Registro de Imóveis, 

indefiro, por se tratar de medida suportada pelo próprio exequente, que 

possui o ônus de proceder com a averbação junto a matrícula do bem 

encontrado no CRI local.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado e dos bens móveis 

encontrados, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 20157 Nr: 598-62.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataliba Rosa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO CÓD. 20157

Vistos.

Em face da ausência de bens, os autos aguardarão no arquivo até 

provocação do autor, se encontrados bens penhoráveis, nos termos do 

artigo 921, §§2º e 3º, do Código Processual Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176363 Nr: 10330-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DA SILVA ME, Maria Auxiliadora da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10330-13.2013.811.0004 – Código 176363

Vistos.

Realizado o arresto online, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil, foi bloqueado valor parcial ao da ordem inicial, conforme se 

vê no extrato anexo retirado do sistema BACENJUD.

 Dessa forma, nos termos do §1º do dispositivo supracitado, expeça-se o 

necessário para a citação da executada, por meio do oficial de justiça.

 Intime-se o exequente acerca do arresto realizado.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220309 Nr: 3014-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA BORGES - ME, Luiz Paulo 

Carloni Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Processo nº 3014-41.2016 – Código 220309
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Vistos.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos descritos a fl. 

91.

Por oportuno, defiro o pedido de desbloqueio do veículo de placa 

OBC7968/MT REB/KORG KR500 BA.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171980 Nr: 4801-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda, Ivete Carvalho 

Rempel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:OAB/MT 14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:OAB/MT 

11.378, DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - OAB:AOB/MT 14.827, FELIPE 

EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:OAB/MT 16.524, INALDO XAVIER 

DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LAÍS PAULINO 

VILELA CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 15.368, LUCIANA JOANUCCI 

MOTTI - OAB:7.832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14.232, Marco Antônio Mari - OAB:MT 15.803, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 171980

Vistos.

Em face da ausência de bens, os autos aguardarão no arquivo até 

provocação do autor, se encontrados bens penhoráveis, nos termos do 

artigo 921, §§2º e 3º, do Código Processual Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262022 Nr: 14258-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14258-30.2017.811.0004 – Código 262022

Vistos.

Realizado o arresto online via sistema BACENJUD, nos termos do artigo 

830 do Código de Processo Civil, nada foi encontrado em nome do 

executado, conforme se vê no comprovante em anexo.

 Dessa forma, intime-se o autor para se manifestar acerca do arresto 

realizado.

 Intime-se.

Barra do Garças/MT, 22 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197023 Nr: 1867-14.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Lúcia Mara 

Paz de Oliveira, Gustavo Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 PROCESSO CÓD. 197023

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Marmoraria Vale da Pedra Ltda e outros, na qual foi deferido o 

pedido de penhora online em contas em nome do executado, via sistema 

BACENJUD, havendo bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 81487 Nr: 4821-77.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Augusto de Souza - EPP, Paulo Augusto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dener Hebart Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 PROCESSO CÓD. 81487

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Paulo Augusto de Souza 

em face de Dener Hebart Ribeiro, na qual foi deferido pedido de penhora 

online em contas em nome do executado, via sistema BACENJUD, havendo 

bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial.

 Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

No tocante ao requerimento de prorrogação do prazo para apresentação 

de bens, indefiro, tendo em vista que o requerido não trouxe aos autos 

comprovação de que regularizaria o débito ou nomearia bens à penhora.

 Acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175115 Nr: 8716-70.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

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

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

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

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

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

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 175115

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Realizada a consulta requerida pelo exequente, via sistema BACENJUD, 

esta restou infrutífera, conforme extrato em anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da citação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 70 de 793



executado Jonas Ribeiro de Sousa, que não foi realizada, bem como 

indicar bens passiveis de penhora.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235217 Nr: 12885-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva, 

Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 235217

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Trata-se de execução movida por Banco do Brasil S/A em face de L. 

Sousa Silva Me e outros, na qual foi deferido pedido de penhora online em 

contas em nome dos executados, via sistema BACENJUD, havendo 

bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262024 Nr: 14260-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14260-97.2017.811.0004 – Código 262024

Vistos.

Realizado o arresto online via sistema BACENJUD, nos termos do artigo 

830 do Código de Processo Civil, nada foi encontrado em nome do 

executado, conforme se vê no comprovante em anexo.

 Dessa forma, intime-se o autor para se manifestar acerca do arresto 

realizado.

 Intime-se.

Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250842 Nr: 6843-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO RODOVIÁRIO TRANSCARMEN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS QUEIROZ E VIEIRA DA SILVA LTDA. - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Henrique Miranda 

Belotti - OAB:237265/SP, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:195991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 250842

EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Foram realizadas buscas a fim de encontrar ativos ou veículos em nome 

do executado, via sistema BACENJUD e RENAJUD, que restaram 

infrutíferas, conforme extratos anexos.

Quanto ao requerimento de pesquisa junto a Receita Federal, indefiro, por 

se tratar de medida desproporcional quando sopesada ao direito de que 

trata ação.

 Assim, tendo em vista que todas as diligências realizadas restaram 

infrutíferas, intime-se o exequente para se manifestar, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198457 Nr: 2772-19.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuvirgem Pereira da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 PROCESSO CÓD. 71014

Vistos.

Trata-se de execução de sentença movida pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Deuvirgem Pereira da Silva.

 Deferido os requerimentos de fls. 46-verso, foram realizadas consultas 

para localização de ativos financeiros e veículos em nome do executado, 

via sistemas BACENJUD e RENAJUD, conforme se vê nos extratos que 

seguem em anexo.

Dessa forma, tendo em vista as tentativas frustradas de localização de 

bens, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172691 Nr: 5761-66.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gradual Motos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

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

OAB:MT-8.988

 PROCESSO CÓD. 172691

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Bradesco Leasing 

s/a em face de Gradual Motos e Peças Ltda.

 Deferido os requerimentos de fls. 113-verso, foram realizadas consultas 

para localização de ativos financeiros e endereço do executado, via 

sistemas BACENJUD e INFOJUD, conforme se vê nos extratos que 

seguem em anexo.

Dessa forma, acerca dos resultados obtidos, intime-se o autor para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Sendo pleiteada a citação do executado no endereço declinado, 

determino, desde já, a expedição do necessário para o efetivo 

cumprimento do ato citatório.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182474 Nr: 4211-02.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilta Pereira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 182474

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Garças-MT 

em face de Nilta Pereira dos Reis.

 Deferido o pedido retro, foram realizadas buscas acerca de de veículos 

existentes em nome da executada.

 Sobre os bens móveis, conforme comprovante anexo do sistema 

RENAJUD, diga o exequente para requerer expedição de mandado de 

penhora e avaliação, uma vez que a restrição inserida é provisória para 

prevenir direito de terceiros e evitar dissipação de bens, destacando que 

a penhora se dá nos moldes dos artigos 837 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254316 Nr: 9170-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liomar Alves da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rogerio Bastos de Souza

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

OAB:SP 217.166

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

OAB:SP 217.166

 CÓDIGO: 254316

Vistos.

Defiro o requerimento da autora, determinando que seja expedido o 

necessário.

Diante das informações requisitadas, intime-se a requerente, mais uma 

vez, para prestar as primeiras declarações, nos termos do artigo 620 do 

Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 22 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253050 Nr: 8396-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. A. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS, JOANA DARC BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8396-78.2017.811.0004 – Código 253050

Vistos.

Realizado o arresto online via sistema BACENJUD, nos termos do artigo 

830 do Código de Processo Civil, nada foi encontrado em nome do 

executado, conforme se vê no comprovante em anexo.

 Dessa forma, intime-se o autor para se manifestar acerca do arresto 

realizado.

 Intime-se.

Barra do Garças/MT, 26 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224970 Nr: 5880-22.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMCR, PCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 PROCESSO Nº 5880-22.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 224970

SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por EMILLY MANUELLA 

COELHO RODRIGUES, menor impúbere, representada pela genitora 

PATRÍCIA COELHO FELIPE, em face de DANILLO SANTOS RODRIGUES.

 À fls. 160, a parte exequente manifestou interesse em extinguir a 

presente ação pelo fato do executado ter satisfeito a obrigação, com o 

adimplemento do quantum devido, informando a quitação integral do débito 

alimentar em execução.

 Em vistas dos autos, à fls. 162, o Ministério Público manifestou-se, 

favoravelmente, à extinção do processo, diante do cumprimento total da 

obrigação exequenda, sustentando a previsão legal para tal medida no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente para que seja extinta a 

presente execução, dada a satisfação da obrigação firmada, 

corroborando a manifestação ministerial, não justificando mais a 

continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

 Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 26 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230299 Nr: 9260-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorran Andrade de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

devolução da carta precatória de fls. 101/104, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160154 Nr: 642-61.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Antônio José de Almeida David

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:OAB/MG 63.440

 VISTOS, ETC.

Determino que a Sra. Gestora certifique quanto a tempestividade da 

Impugnação à Execução juntada as fls.487/495.

Após, volte-me os autos conclusos para analise.

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 18 de janeiro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222738 Nr: 4512-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellen Katiusci Domingues Moraes, E. L. 

Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz Esteves, Emilson Pimentel Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

Rosa - OAB:OAB/MT 17929, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a 

contestação apresentada pelo requerido fls. 364/368.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 89530 Nr: 3447-89.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 89530

 Pelo último cálculo (fl. 582) observa-se cabimento de comutação, diante 

do cumprimento da fração de 1/3 da pena, resultante da soma. Logo, nos 

termos do art. 7º, inc. I, alínea ‘b’, Dec. 9.246/17, deve ser excluída da 

pena restante, em 25.12.2017, a fração de ¼.

 Atualize-se o cálculo, com as diretrizes acima.

 Do cálculo, vistas às partes.

 Barra do Garças, 15.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 180275 Nr: 2222-58.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinthon Borges do Prado, Adão Francisco 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 180275

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 

16hr00min(horário de MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

PM Flávio Menezes Cláudio, Gelmar Cláudio de Souza, João Lemes Neto, 

Kelvin Alves de Andrade e João Batista Pinto, indicadas à fl. 04.

3. Diante da perícia (fls. 35 e 37) remetam-se as munições ao Exército.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272776 Nr: 2826-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 272776

 1. Executivo provisório em ordem.

2. Vistas ao Ministério Público e Defesa.

3. Aguarde-se o trânsito em julgado da condenação e o cumprimento de 

pena.

 4. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 23.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222955 Nr: 4660-86.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Alves Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de cód. 222955

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 17.04.2018 às 15h30min.

3. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 252582 Nr: 8047-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAZ LUIZ DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 188592 Nr: 9163-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionisio Neves de Souza 

Filho - OAB:, tania maria souza santos ferreira - OAB:3646

 Vistos, etc.

Considerando a apresentação de defesa pelo causídico constituído pela 

parte ré, abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 196396 Nr: 1387-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos, etc.

Considerando os endereços citados às fls. 78 e 80, designo audiência de 

continuação para o dia 28/06/2018, às 13:30 horas (horário oficial de 

Cuiabá/MT), para proceder com a oitiva da testemunha Jaelly Thendara 

Parreira Ribeiro e do acusado Alfredo Neto Nunes.

Proceda-se com as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254934 Nr: 9558-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Moreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Vistos, etc.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 19/06/2018 às 16:00 horas, para a audiência de instrução 

e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(dez) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218351 Nr: 1845-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Vistos.

Recebo a apelação interposta pela defesa do réu Sergio Vieira da Silva 

Junior (CPP, art. 593).

Intime-se o apelante para o oferecimento de suas razões, no prazo de 8 

(oito) dias (CPP, art. 600).

Oferecidas as razões (CPP, art. 600), intime-se o Ministério Público para 

contrarrazoar, no prazo legal.

No mais, intimem-se os réus pessoalmente do teor da sentença, nos 

termos do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 171913 Nr: 4729-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias Marciano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 a fim de retificar a aplicação da dosimetria da pena, passando a constar:

[...] Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de 

liberdade em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Inexistem 

atenuantes nesta fase da dosimetria, todavia, verifico que o réu é 

multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio, aplicando-se a 

agravante prevista no artigo 61, inciso I, razão pela qual agravo a pena em 

06 (seis) meses, passando a dosá-la em 03 (três) anos e 08 (oito) meses 

de reclusão.Por sua vez, na terceira fase da dosimetria da pena, observo 

que é aplicável a causa prevista no parágrafo 1º do artigo 155, vez que o 

crime foi cometido durante repouso noturno, razão pela qual aumento a 

pena anteriormente arbitrada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 04 

(quatro) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno 

definitiva em razão de não existirem circunstâncias capazes de 

alterá-la.Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 175 (cento e setenta e 

cinco) dias-multa. [...]No mais, mantenho as demais disposições contidas 

na sentença.Ciência ao Ministério Público e ao causídico 

peticionante.Intime-se e se cumpra.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012841-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FURBINO BRETAS FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento ao mandado de EXECUÇÃO, expedido pelo 

MM: Juiz de Direito do Juizado Especial Civil e Criminal de Barra do Garças 

-MT, extraído dos autos de nº 8012841-37.2016.811.0004, em que figuram 

como parte exequente LEIMUN & CIA LTDA - EPP e parte executada 

VICENTE FURBINO BRETAS FILHO, com as diligências e procedimentos 

legais, dirigi-me em companhia do Oficial Antonio César no dia 15 de 

dezembro de 2017, na Cidade de Araguaiana-0MT e no referido endereço 

residência fechada e conforme informação do Sr. FLÁVIO JESUS, 

informou que o Sr. VICENTE, estava para uma fazenda, mas NÃO soube 

precisar o nome, motivo pelo qual NÃO FOI POSSÍVEL proceder à 

CITAÇÃO da parte executada acima mencionada em virtude de não 

localizá-lo. Sendo assim devolvo em Cartório o mandado e aguardo novas 

determinações. O referido é verdade e dou fé. Barra do Garças - MT. 18 

de dezembro de 2017. Ugo Mariano de Souza. Oficial de Justiça. BARRA 

DO GARÇAS/MT, 18 de dezembro de 2017. UGO MARIANO DE SOUZA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012842-22.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDA KARINE MACHADO SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento ao mandado de EXECUÇÃO, expedido pelo 

MM: Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças 

-MT, extraído dos autos de nº 8012842-22.2016.811.0004, em que figuram 

como parte exequente E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME, e parte 

executada ARLINDA KARINE MACHADO SANTOS, com as diligências e 

procedimentos legais,dirigi-me na Rua 18 General Carneiro, 743, Bairro 

Santo Antonio (Creche Esmeralda) e estando lá fui informado pela 

Assistente da Creche Sra ARCIDILHA RIBEIRO, de que não tinha 

funcionária com o nome de ARLINDA KARINE MACHADO SANTOS, motivo 

pelo qual NÃO FOI POSSÍVEL proceder à CITAÇÃO da executada, em 

virtude de não localizá-la. Sendo assim devolvo em Cartório o mandado e 

aguardo novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Barra do 

Garças -MT, 12 de Dezembro de 2017. Ugo Mariano de Souza. Oficial de 

Justiça. BARRA DO GARÇAS/MT, 12 de dezembro de 2017. UGO 

MARIANO DE SOUZA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO BESOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 27 de março de 2018 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. Processo: 1000345-61.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes de processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EMILIO BESOLD Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012768-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCK DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANCIO FELIPE GONZAGA NETO 70095418172 (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente FRANCK DA SILVA MACHADO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARCOS 

AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - MT0017066A para tomar ciência do 

trânsito em julgado da sentença e se manifestar acerca do 

prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS - GESTOR 

JUDICIÁRIO - MAT 13530

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011087-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente HAMILTON RODRIGUES DA SILVA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A, REGIS 

FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - MT0003756A para se manifestar 

acerca da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ROSILDA CLARICE DA SILVA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: FABIANA 

SILVA DOS SANTOS RIBEIRO - MT0017197A para se manifestar acerca 

da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS - GESTOR 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DENER SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Intimação de Vossa Senhoria para que, apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011988-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO)

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o 

cálculo dos valores da condenação, para fins de intimação da parte 

executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011250-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE LEAL SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ANDRESSA CAROLINE LEAL 

SANTANA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - MT0017113A, CLOVIS 

BARROS MARQUES - MT0003579A para se manifestar acerca da 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS - GESTOR 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012358-17.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA LINO DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NOLASCO GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI VALENTIM BITTENCOURT OAB - GO0025061A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, a fim de retirar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos, para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000180-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEI GOMES SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- A vestibular está devidamente acompanhada de título executivo e 

demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos 

específicos preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não 

sendo caso de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

2- DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 3- Por outro lado, não havendo 

o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente 

parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos 

sistemas on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a 

penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

4- Expeça-se o necessário. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO PASSERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011800-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KARLA FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS - GESTOR 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVIBAR DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - 

MT0016905A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 17/04/2018 Hora: 14:25 , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011330-72.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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WANDERSON ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de constrição 

de bens, o exequente apresentou o paradeiro do bem conforme 

determinado eis porque, 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 o bem passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte do bem, deverão elas serem 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 do bem para 

amortização da dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c 

o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-lo como pagamento da dívida, observando o que preconiza os 

artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. 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). 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. 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). 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. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012661-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por meio de seu 

Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A para se manifestar acerca 

da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARRAIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 05/06/2018 Hora: 16:40 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012888-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS RODRIGUES ROSA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente JOSE AUGUSTO DA SILVA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: CARLA 

VENTURINE ESTEVES - MT0021977A,para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, por meio de seu Advogado(a) 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - 

PR0033390A para se manifestar acerca da continuidade do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 05/06/2018 Hora: 17:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010570-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ABDORALDO FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012959-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE JESUS SEGATT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE ALVES FERNANDES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente JANETE DE JESUS SEGATT, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: DANIELLY 

BARROS DO PRADO - MT21034/O-O para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012139-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DOMINGOS DE LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente EXPEDITO DOMINGOS DE LARA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ALEX 

FERNANDES MOREIRA - GO0034685A para se manifestar acerca da 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 204752 Nr: 6440-95.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Lourenço Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data compareceu nesta escrivania a autora 

do fato Sra. Claudecy Lourenço Guimarães e apresentou os 

comprovantes de pagamento referente a pena imposta em audiencia 

Preliminar, desta forma a mesma requer o arquivamento dos autos por ter 

cumprido com sua obrigação. Eu Célia Gama Carvalho digitei e assino.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001189-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR FELIX LUIZ FLORENCIO (REQUERENTE)

LAURA VICUNA ANGELICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LOURIVAL FELIX LUIZ (REQUERENTE)

ANA MARIA FELIX LUIZ (REQUERENTE)

MANOEL FRANCISCO FLORENCIO FILHO (REQUERENTE)

VILMA LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NOEL PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE PEDRO LUIZ FILHO (REQUERENTE)

ADIRCE FELIX DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

DEMILTO FELIX LUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO LUIZ (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001189-68.2018.8.11.0006, : Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e 

Partilha]. REQUERENTE: ADIRCE FELIX DA SILVA LUIZ, DEMILTO FELIX 

LUIS, LAURA VICUNA ANGELICA DE OLIVEIRA, ANA MARIA FELIX LUIZ, 

JOSE PEDRO LUIZ FILHO, LENIR FELIX LUIZ FLORENCIO, MANOEL 

FRANCISCO FLORENCIO FILHO, VILMA LUIZ DE OLIVEIRA, NOEL PINTO DE 

OLIVEIRA, LOURIVAL FELIX LUIZ INVENTARIADO: ANTONIO PEDRO LUIZ 

Vistos etc. Depreende-se das informações prestadas pelos requerentes 

na exordial, que todos os herdeiros são maiores e capazes e 

representados pelo mesmo advogado. Desta forma, no caso em comento 

tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no 

artigo 664 do Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas 

na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, e que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior 

a 1.000 salários mínimos. Entretanto, observo que para que seja adotado o 

arrolamento sumário, segundo o disposto no artigo 660 do Código de 

Processo Civil, constará dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins 

de partilha e a oferta da partilha amigável, para que se torne possível a 

sua homologação de plano, nos termos do artigo 659 do CPC, 

comprovando-se de imediato a quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e suas rendas, juntando-se aos autos certidões negativas 

referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. Sem prejuízo da 

apresentação dos documentos acima mencionados, desde já nomeio como 

inventariante o Sr. Demilto Felix Luis, procedendo-se com a assinatura no 

termo. Posto isso, intime-se o inventariante para cumprimento das 

disposições dos artigos 660 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, os seguintes 

documentos: a) a Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção 

em face do espólio, com base na GIA-ITCD (Guia de informação de 

Apuração do Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda 

Pública Estadual; b) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome 

do “de cujus”; c) plano de partilha amigável. Decorrido o prazo, à 

conclusão para homologação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cáceres, 21 de março de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157288 Nr: 5053-10.2013.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM, GJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10248, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA 

JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR 

o advogado da requerente para querendo apresentar impugnação como 

requerido as fls. 126.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 205318 Nr: 6816-41.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para que seja atendida a 

manifestação de fls. 50/51, expedindo Carta Precatória para Comarca de 

Cuiabá - MT, com a finalidade de intimar o requerido no endereço 

informado as fls. 51.

 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, que em cumprimento a Ordem de Serviço nº 01/2013 artigo 2, 

item i, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR as partes do retorno 

dos autos do Tribunal e para querendo manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182578 Nr: 3798-46.2015.811.0006

 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: ARNALDO JORGE DA CUNHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE APARECIDA JORGE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo jorge da cunha filho - 

OAB:3457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fl. 46, bem como o fato do requerente ser 

advogado e neste feito estar postulando em causa própria, nos termos do 

art. 152, VI, do NCPC, impuliono os autos para intimá-lo, via DJE, a efetuar, 

em 05 dias, o pagamento das custas (R$ 409,90) e taxa (R$ 129,58) 

judiciais, sob pena de protesto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 217116 Nr: 4749-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC, EDMGnpdPGDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao setor de expedição de documentos, a fim de INTIMAR 

pessoalmente a parte Autora para que compareça na Secretaria de Saúde 

do Municipio de Cáceres, com os documentos pessoais bem como receita 

medica atualizada dos medicamentos para que seja dado a assistência 

necessarias como solicitado as fls. 105/106.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZAIRA SERAFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Além disso, com 

fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, 

aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova. 9 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001445-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SANTANA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Cuida-se de ação revisional movida por ROSALINA 

SANTANA DE ASSIS em face de CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTOS, ambos qualificados no processo. A proteção judicial 

em prol das partes que se socorrem do Judiciário como único caminho 

para resolução dos problemas acaba muitas vezes por conduzir a uma 

política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica da proteção dos 

princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, importante sempre 

se ter a noção de que, juntamente com o princípio da justiça social, se 

tenha também um olhar atento a vertente econômica que a compõe, sob 

pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a coletividade por 

ausência de visão das externalidades (positivas e negativas) que toda 

decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, muito se tem falado 

e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem 

se debruçado sobre a análise dos custos de sua utilização e “o que 

parece escapar à percepção de alguns cientistas sociais é que o 

Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, 

menos útil ele será para a coletividade, pois menor será sua capacidade 

de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se 

focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a 

possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em 

larga medida o que realmente desejam as pessoas. Focar apenas o 

incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está 

sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda que a taxas 

decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a sobreutilização do 

Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. 

A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o 

Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Ajuizar ações é algo que 

envolve risco (para as partes) e custo (para a Sociedade, que mantém o 

Poder Judiciário). O processo não há de ser transformado em instrumento 

de claudicação e de tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de 

quem postula a necessária responsabilidade na dedução de seus 

pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. 

Humberto Martins). Novo milênio, novos tempos e novas formas de 

composição de conflitos que podem e devem ser incentivados e utilizados 

antes do ingresso precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais 

Superiores estão trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à 

justiça, como por exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa 

de composição prévia do conflito, como bem se observa no Recurso 

Repetitivo que estabeleceu como condição do aforamento da ação da 

exibição de documentos o pedido administrativo realizado perante à 

instituição financeira: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. 

Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até 

numa seara extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis 

repercussões sociais e até alimentares (diferente de uma relação 

negocial), o guardião maior da Constituição no Brasil, em sede de 

repercussão geral, entendeu que não há nenhuma ofensa ao acesso ao 

Poder Judiciário o estabelecimento de condições para o regular exercício 

de ação, mais precisamente, demonstração inequívoca de tentativa de 

composição extrajudicial, no caso, requerimento prévio junto ao INSS: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (…). (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial que 

passa-se a analisar a petição inicial e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado a parte 

demandada sobre a possível e suposta abusividade na taxa de juros 

contratada e/ou outras questões. É pacífico a desnecessidade de 

exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. 

Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo 

para caracterização do interesse processual de agir da parte autora, pois 

sem ele e sem uma negativa da parte Demandada, não há pretensão 

resistida – lide, capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão 

processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, poderá ser obtida 

administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é de facultar a 

parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando que com as 

facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá questionar por 

e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, no mínimo, 

célere da suposta indevida anotação nos órgãos de proteção ao crédito, 

inclusive com eventual compensação financeira. Além da possibilidade de 

resolução imediata, existe outro importante órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos, qual seja o PROCON, em 

pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. Forte em tais razões, 

INTIME-SE a parte comprovar a existência de pretensão resistida no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, retorne CONCLUSO para análise. Cáceres/MT, 27 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001169-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA GRENDENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL BARRETO (REQUERIDO)

OUTROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALCIR CAMILO LAZZARI (TESTEMUNHA)

PEDRO LUIS QUEIROZ SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Atendidos os requisitos formais do artigo 

260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

observando-se as formalidades e exigências legais, servindo esta de 

mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Para o cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 

08 de maio de 2018 às 13h30min para realização de audiência. 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. 4 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a 

distribuição desta por meio eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – 
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Novo CPC), encaminhando os dados para futuros pedidos de informações. 

5 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 19 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001002-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PESTRE LISO (RÉU)

CLAUDIA CUIABANO PESTRE (RÉU)

ROSA MARIA CUYABANO PESTRE (RÉU)

ANSELMO LUIS LISO (RÉU)

LUCIA VALDEREZ CUIABANO PESTRE (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

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. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Cáceres/MT, 27 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007643-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA VASQUES DE MATOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1007643-98.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: 

JANDIRA VASQUES DE MATOS CARVALHO EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – Conste ainda do mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, poderá a parte requerida oferecer 

embargos e caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 

701, §2º, do CPC). 5 – Na hipótese de a parte requerida alegar em seus 

embargos fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 – Com fundamento no art. 510 do Código de Processo Civil, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

pareceres ou documentos elucidativos concernentes à liquidação do título 

executivo judicial, bem como exclusivamente a parte requerida para que 

apresente especificamente todas as informações do sistema Back Office 

contendo dados de vinculação entre os requerentes e a requerida. 10 – 

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo, REMETENDO-SE os 

autos à conclusão para demais deliberações. 11 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 27 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001463-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR ARANTES PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 27 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159692 Nr: 7476-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIA GATTASS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, JOSÉ MARTINS - OAB:, MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos, tendo em vista a elaboração da 

planilha atualizada do débito, INTIMAM-SE as partes, Requerente e 

Requerida, por meio de seus advogados, para manifestação no prazo 

comum de 15(quinze) dias, pugnando o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175869 Nr: 10537-69.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO FERREIRA 

SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que transcorreu "in albis" o 

prazo para a parte autora promover a inclusão e citaçao dos herdeiros da 

parte Requerida. Isso posto, encaminham-se os autos para a INTIMAÇÃO, 

novamente da parte autora, por meio de seu advogado e pessoalmente, 

para manifestação em 05 (cinco) dia, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145860 Nr: 3977-82.2012.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SIMÕES, MATIAS BENEDITO 

FERNANDES NEGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B, Wallisson Luiz Sarate de Mendonça - OAB:14405-B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi agendada a sessão de 

conciliação para o dia 07/05/2018 às 16 horas, para tanto, INTIMAM-SE as 

partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos nos autos, 

para que compareçam no Centro de Conciliação desta comarca, 

acompanhados de seus advogados para a realização da sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5370 Nr: 507-34.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMA DISMATAL-DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - 

OAB:1127 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5372 Nr: 399-05.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO GUARESCHI - 

OAB:MT/5.417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5373 Nr: 83-89.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAL ALGODOEIRA E INDÚSTRIA DE ÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, 

LEOMIR LIDIO LUVIZON - OAB:3.505 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5375 Nr: 341-02.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRISUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5376 Nr: 398-20.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5378 Nr: 397-35.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINER GONÇALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5451 Nr: 90-81.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20745 Nr: 1700-45.2002.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA. - 

OAB:4914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5369 Nr: 395-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL 

- OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Código n. 5369

DECISÃO

Trata-se de ação de recuperação judicial ajuizada sob a égide do 

Decreto-Lei 7.661/1945, onde a sentença de fls. 459/464 declarou a 

abertura de falência.

Considerando a informação do síndico à fl. 606 e documentos às fls. 

607/628, foi determinada em decisão de fl. 631 a expedição de edital para 

intimação da sentença e abriu-se vista ao Ministério Público para que se 

manifestasse acerca de tais informações.

O edital de intimação da sentença foi publicado à fl. 632.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, nos termos do artigo 75 do 

Decreto-Lei 7.661/1945 opinou pela publicação de editais para a 

manifestação de possíveis interessados (fl. 633).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

 1 – EXPEÇAM-SE editais com o prazo de 10 (dez) dias para os 

interessados requererem o que de direito, nos termos da cota Ministerial 

disposta à fl. 633, bem como o disposto no artigo 75 do Decreto Lei 

7.661/1945.

2 – No prazo acima estipulado, um ou mais credores podem requerer o 

prosseguimento da falência, obrigando-se a entrar com a quantia 

necessária às despesas, a qual será considerada encargo da massa nos 

termos do §1º do artigo 75.

3 – Se no prazo de 10 (dez) dias os credores nada requererem, o síndico, 

dentro do prazo de 8 (oito) dias, promoverá a venda dos bens porventura 

arrecadados e apresentará o seu relatório, nos termos do §2º do artigo 

75.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100069 Nr: 5161-44.2010.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 Código: 100069

DECISÃO

DÊ-SE vista dos autos ao patrono subscritor da petição de fl. 119 pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido.

Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

Por outro lado, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162913 Nr: 212-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C DA COSTA ME, EMIDIO CARDOSO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Em análise dos autos, verifica-se que o exequente requereu a realização 

de hasta pública do imóvel penhorado e avaliado (fl. 94). Apesar do 

requerimento do credor, com a vigência do Código de Processo Civil regido 

pela Lei n. 13.105/2015, este Juízo possui o entendimento, segundo o qual 

a realização de expropriação de bens do executado através de hasta 

pública deve preceder a tentativa de alienação por iniciativa particular. 

Desta feita, a venda judicial de bem por leiloeiro nomeado pelo Juízo 

somente se mostra cabível quando o credor demonstrar de maneira 

fundamentada à ausência de êxito na realização de alienação por iniciativa 

particular. A venda de bem do executado constrito por sua própria 

iniciativa é mais condizente com a efetividade dos princípios da menor 

onerosidade, da economia processual e da efetividade do processo 

executivo, visto que permite ao exequente alienar o bem em preço 

superior ao da avaliação, além da facilidade pela desnecessidade de 

atender aos atos burocráticos que devem ser tomados na hipótese de 

venda judicial através de leiloeiro, como também se tornar uma alternativa 

mais econômica tanto para o credor e também para o devedor, resultando 

em uma execução equilibrada para as partes processuais. Neste 

particular, consigne-se que é assente que várias instituições financeiras 

que possuem demanda visando à satisfação de um débito têm adotado 

esta modalidade de expropriação pela desburocratização e também o fato 

de, na maioria dos casos, a concretização da venda ocorrer de modo mais 

célere.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184249 Nr: 4781-45.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIO CARDOSO DA COSTA, E C DA COSTA ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 IV – DispositivoForte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada pela parte embargante. 

CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao 

processo de execução em apenso n. 212-35.2014.811.0006 (Código 

Apolo n. 162913).Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Cáceres/MT, 26 de março de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142094 Nr: 11873-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA FUMIKO MUNE, JEFFERSON DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida (fls. 112/113). Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código 

de Processo Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente de fls. 114/116, a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Sem prejuízo das diligências descritas nos itens 1 e 2, em 

nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153715 Nr: 1038-95.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO, HELOIZO MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394/MT, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, 

NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada (fl. 36) e intimada (fl. 43), porém não procedeu ao 

pagamento integral da dívida, nem opôs embargos. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o 

valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de 

fls. 66/68, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.3 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151935 Nr: 10861-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELOR BERNDT, ELENIR SONICA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada (fls. 126/127), porém não procedeu ao pagamento 

integral da dívida, nem opôs embargos. Diante disso, com fundamento no 

art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o valor atualizado 

do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 128/131 e fls. 

135/137, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.3 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94447 Nr: 9517-19.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ERIKA SOARES NEVES, ALOISIO NEVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PART. DE 1º GRAU DO INST. SANTA 

MARIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora deixou de 

efetuar o pagamento da última parcela do valor referente à condenação no 

prazo devido (dezembro/2015 – fl. 209), comprovando a realização do 

depósito somente em junho/2016 (fl. 231).A parte exequente, então, 

pugnou pela intimação da parte executada a fim de efetuar o pagamento 

da diferença entre o valor pago e aquele que seria devido, com a 

incidência de juros e multa (fls. 232/236).Intimada para manifestar, a parte 

executada quedou-se inerte (fl. 241), sendo certo que a parte exequente 

pugnou pela penhora de valores pelo sistema Bacenjud (fls. 

245/246).Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito (fl. 247), este Juízo 

DEFERE o pedido da parte exequente, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Sem prejuízo das diligências descritas nos itens 1 e 2, em 

nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86151 Nr: 1684-47.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 1 – Inicialmente, na petição de fls. 143/144, a parte autora pretende que 

seja ratificada a ordem de averbação a ser cumprida pelo CRI, para que 

constem os dados do autor como novo proprietário do imóvel, bem como 

as benfeitorias existentes.No ponto, em que pese o pleito da parte autora, 

a verdade é que a Serventia Extrajudicial já informou que promoveu a 

averbação na matrícula do imóvel, conforme oficiado à fl. 133. Ademais, a 

pretensão da parte autora era o reconhecimento da propriedade do imóvel, 

por meio do instituto da usucapião, sendo este o objeto dos autos e da 

averbação determinada pelo Juízo ao Cartório de Registro de Imóveis. Ou 

seja, a prestação jurisdicional fora efetivamente cumprida.Eventual 

averbação de benfeitorias realizadas no imóvel pela parte autora não se 

insere no objeto da vertente demanda e se trata de diligência que pode ser 

realizada pela própria parte autora, independentemente de intervenção 

deste Juízo, razão pela qual INDEFERE-SE o pedido em questão.2 – Passo 

seguinte, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada e não 

efetuou o pagamento do débito. A parte exequente pugnou pela penhora 

em dinheiro através do sistema BACENJUD (fls. 143/144), juntando para 

tanto o cálculo atualizado da dívida (fl. 156).Diante disso, com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias da parte 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75579 Nr: 2274-58.2008.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 Código n. 75579

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63504 Nr: 1048-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE - OAB:24.157

 Código n. 63504

DECISÃO

1 – Tendo em vista a anuência da parte exequente nos termos da petição 

de fl. 205, DEFERE-SE o pedido para a baixa da restrição do veículo Ford 

Focus junto ao Sistema RENAJUD.

2 – E ainda, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este 

Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

3– Por fim, CONCLUSO para demais deliberações.

 4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158593 Nr: 6333-16.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESCENCIA AMANCIR DA CUNHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO AMBRA, BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigues Chaves - 

OAB:55.925 RS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B 

OAB/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB:68.723, ESIO 

OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT, Fábio Alexandre 

Verzoni Miraglia - OAB:37.069 RS, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730 

MG, Luisa Vargas Guimarães - OAB:78.469 RS, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MOACYR NUNES DE BARROS - OAB:18.489, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Em cumprimento ao r. despacho retro, INTIMO parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar nos autos, acerca da certidão de fls. 437, 

incando o endereço atualizado do Banco BGN S/A, ou requerer o que 

entender de direito para o andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5369 Nr: 395-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL 

- OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA E SAWAMURA DE SIQUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo. O 

processo veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de mérito, estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Tendo em vista que já houve a 

quitação do débito consoante informado no processo, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos valores em favor da parte credora, em conta a ser 

indicada de titularidade da parte ou de seu advogado, porquanto possui 

poderes para receber e dar quitação, ressalvando-se que não será 

expedido alvará em conta de terceiros estranhos à lide, razão pela qual 

indefere-se o pedido de id. 12254259. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-71.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo. O 

processo veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de mérito, estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Tendo em vista que já houve a 

quitação do débito consoante informado no processo, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos valores em favor da parte credora, em conta a ser 

indicada de titularidade da parte ou de seu advogado, porquanto possui 

poderes para receber e dar quitação, ressalvando-se que não será 

expedido alvará em conta de terceiros estranhos à lide, razão pela qual 

indefere-se o pedido de id. 12254360. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002686-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1002686-88.2016.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: EVANILSON DE SOUZA RÉU: VIVO S.A. 

SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns atos 

processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu não 

comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001081-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1001081-73.2017.8.11.0006, : Espécie: 

HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VANESSA DA CONCEICAO SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora 

intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque) Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que as tentativas de localização da parte foram infrutíferas, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 
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considerando que o autor 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. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001037-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1001037-54.2017.8.11.0006, : Espécie: 

HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: WAGNER DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns 

atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu não 

comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000403-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1000403-58.2017.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA RÉU: 

TELEFONICA DATA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, 

realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para 

justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação perante o 

CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, 

conforme certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se 

que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001023-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1001023-70.2017.8.11.0006, : Espécie: 

HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, 

realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para 

justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação perante o 
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CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, 

conforme certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se 

que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001084-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1001084-28.2017.8.11.0006, : Espécie: 

HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VANESSA DA CONCEICAO SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, 

realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para 

justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação perante o 

CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, 

conforme certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se 

que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000540-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1000540-40.2017.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: AMILTON CARVALHO DOS REIS RÉU: VIVO 

S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns 

atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu não 

comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 
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sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001088-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1001088-65.2017.8.11.0006, : Espécie: 

HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SUZI CANDIA FRUTUOSO REQUERIDO: 

VIVO S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu 

não comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002848-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1002848-83.2016.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL RÉU: VIVO 

S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns 

atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu não 

comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES Número do Processo: 1000543-92.2017.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: AMILTON CARVALHO DOS REIS RÉU: 

TELEFONICA DATA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, 

realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para 

justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação perante o 

CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, 

conforme certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se 

que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001089-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1001089-50.2017.8.11.0006, : Espécie: 

HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SUZI CANDIA FRUTUOSO REQUERIDO: 

VIVO S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu 

não comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGINA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1002832-32.2016.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: ALINE REGINA ALVES DA SILVA RÉU: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, 

realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para 

justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação perante o 

CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, 

conforme certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se 

que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 
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aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002847-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1002847-98.2016.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 

Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a 

parte autora fora intimada para justificar seu não comparecimento em 

audiência de conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de 

extinção. Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque) Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que as tentativas de localização da parte foram infrutíferas, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

considerando que o autor 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. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001456-40.2018.8.11.0006 

AUTOR: GLEICE KELY DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta por GLEICE KELLY DE OLIVEIRA em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A. Dentre os pedidos trazidos à baila, requer a Autora a gratuidade da 

justiça. No entanto, apesar de requerer o benefício, não trouxe 

documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos 

financeiros. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura 

e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 

2003). Ressalto que embora o Código de Processo Civil disponha acerca 

da concessão da justiça gratuita (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossufiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira. Neste rumo, a Constituição Federal 

dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF), 

devendo, portanto, a parte que a requer, fazer prova nesse sentido. Deste 

modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar a 

Autora o direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, devendo, sob pena de indeferimento do benefício, 

apresentar documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua 

hipossuficiência (cópias carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, 

etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso para análise. Intime-se. Cáceres, 27 de março de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001440-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MORAES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001440-86.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: ROSIMEIRE MORAES ROSA REQUERIDO: TARCISIO 

BARBOSA DE OLIVEIRA - ME Vistos, etc. Cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao 

Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens 

de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres, 27 de março de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001171-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE ASSUNCAO KRUGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO)

AVELINO TAVARES JUNIOR OAB - MT3633/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de 

que tenham ciência acerca manifestação do Perito (IDs: 12231321, 

12231097, 12231048, 12231021, 12230942, 12230902, 12231351, 

12230668). Outrossim fica a parte AUTORA intimada para que no prazo de 

5 (cinco) dias efetue o depósito dos honorários periciais ou impugne a 

proposta (art. 465, § 3º), conforme decisão de (ID: 8732066) Cáceres/MT, 

27 de Março de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001452-03.2018.8.11.0006 

AUTOR: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA RÉU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL 

E REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT Vistos, etc... 

Primeiramente, retifique-se o polo ativo da ação no sistema. Defiro a 

gratuidade da justiça ao autor, em razão de ser trabalhador rural e por ter 

demonstrado que reside em residencial de “baixa renda”, conforme se 

extrai do documento de id. 12393547. No mais, visando colher maios 

dados para determinar providências de pesquisa de documento e 

certidões, especialmente perante o Instituto de Identificação, nos termos 

do art. 139, inciso VIII do CPC, designo o dia ___ e abril de2018, às __:__ 

horas para oitiva do Autor. No mais, deverá a parte autora esclarecer 

sobre e/ou acostar nos autos os documentos daqueles que alega serem 

seus genitores, no prazo de 15 dias. Após a manifestação da parte autora 

nos autos, encaminhem-se os autos ao representante do Ministério Público 

Estadual para ciência e manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 27 

de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DAS CONTESTAÇÕES 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que as contestações 

apresentadas são tempestivas (ID 9037720 e ID 11511486). Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado acoste ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 115378 Nr: 9555-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. B. DO NASCIMENTO 

- OAB:16.962/E, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, em consulta ao sistema 

constatei que o Despacho de 02/03/2018 não foi publicado. Razão pela 

qual, INTIMO a parte IMPUGNADA .... Vistos etc.

 Intime-se a Impugnada para manifestar sobre os embargos de declaração, 

no prazo de cinco dias, na forma do que dispõe o art. 1.023, §2° do Código 

de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163802 Nr: 1050-75.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS, MMC AUTOMOTORES DO 

BRASIL S/A, LF IMPORTADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Amanda Carolina Souza Silva - OAB:19.218, EDILAINE 

APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE - OAB:174081, ERIK GUEDES NAVROCKY - OAB:240117SP, 

REJANE SARUHASHI - OAB:1824, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da PERÍCIA agendada para o dia 047/04/2018 às 10hs, a 

realizar-se na Canopus Veículos - Concessionária Toyota, localizada à 

Av.São Luís ,2583- Jd.Paraíso/Cáceres-Mt.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164653 Nr: 1784-26.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA, A.C.S., 

MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CORREA E CIA LTDA, ESPÓLIO DE 

BENEDITO APARECIDO ANDRADE, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15.249-A

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da PERÍCIA agendada para o dia 05/04/2018 às 8:00hs , a 

realizar-se na CLÍNICA FISIOCOR ((Dr. Vicente Palmiro Lima ), localizada 

na Rua Coronel Ponce 322-Centro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196384 Nr: 1313-39.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDMS, JMDM, HFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 
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OAB:OAB/MT8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para as 

partes indicarem assistente técnico, bem como os quesitos à serem 

respondidos pelo perito Razão pela qual, encaminho os autos à conclusão 

para deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196384 Nr: 1313-39.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE MENEZES SEGUNDO, JOSÉ MARCIO 

DE MENEZES, HELENA FERREIRA COSTA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 Certifico que, tendo em vista a manifestação do perito (fls.246) , faço os 

autos conclusos. Certifico ainda, que decorreu o prazo para as partes 

indicarem assistente técnico, bem como os quesitos à serem respondidos 

pelo perito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96134 Nr: 1199-13.2010.811.0006

 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: DÉBORAH STEPHANIA MAZZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento da audiência designada para o dia 23/04/2018 para oitiva da 

testemunha TAISA CAMPOS FONTES, a realizar-se na Quinta Vara Cível 

da comarca de Cuiabá-Mt

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195486 Nr: 741-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

tomarrequerer o que entender de direito, tendo em vista as 

correspondências devolvidas às fls. 48/50 , com a informação de 

"ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182071 Nr: 3525-67.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE DE LURDES MAZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado , para , no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

a devolução da correspondência com a informação de que o nº informado 

não existe.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001448-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. O. F. (REQUERENTE)

LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 1001448-63.2018.8.11.0006, : 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[LEVANTAMENTO DE 

VALOR]. REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS, IRVAINE DE 

OLIVEIRA FERREIRA Vistos etc. Nos termos da Resolução 005/2014-TP 

PROMOVO a redistribuição do feito ao Juízo da Primeira Vara Cível em 

razão da matéria ventilada na inicial ser de competência daquele Juízo. 

Cáceres/MT., 27 de Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito em subst. Legal

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001450-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOZEMAR MOREIRA DE LAINE (REQUERENTE)

CLEONICE PAULA DE LANES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001450-33.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: JOZEMAR MOREIRA DE LAINE, CLEONICE PAULA DE 

LANES SILVA Vistos etc. Nos termos da Resolução 005/2014-TP 

PROMOVO a redistribuição do feito ao Juízo da Primeira Vara Cível em 

razão da matéria ventilada na inicial ser de competência daquele Juízo. 

Cáceres/MT., 27 de Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito em subst. Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ABNER FERRO LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 1000282-93.2018.8.11.0006, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: THIAGO ABNER 

FERRO LUZ Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A em face de THIAGO ABNER FERRO 

LUZ. Em síntese, a inicial informou que o autor celebrou com o réu contrato 

de financiamento para compra de veículo automotor, sendo que aquele 

ofertou a este crédito com garantia fiduciária. Salientou que o crédito 

concedido foi no valor de R$51.145,00 o qual deveria ser pago em 48 

prestações no valor de R$1.412,71. Contudo, teria o requerido deixado de 

pagar as parcelas a partir de 15/11/2017. Em razão disto, requereu a 

busca e apreensão do veículo, bem como a consolidação da propriedade 

em seu favor. Com a inicial, vieram documentos. Presentes os requisitos, o 

Juízo deferiu a liminar no id. 11526191. O veículo foi apreendido e o réu 

citado (ids. 12176203 – pág. 1/2). Houve então manifestação do réu no id. 

12196899. Na oportunidade requereu a purgação da mora em relação as 

parcelas vencidas, bem como lançou mão de argumentos visando a 
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revisão do contrato objeto da ação. Diante da manifestação, este Juízo 

proferiu despacho no id. 12201176 anotando o prazo de cinco dias para 

que o réu recolhesse a purgação da mora mediante o pagamento da 

integralidade da dívida, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. Houve então manifestação do réu no id. 12440570 demonstrando 

o pagamento de guia segundo o valor indicado na inicial, qual seja, 

R$33.541,37. Pois bem. No caso em análise, observo que o réu efetuou o 

pagamento do valor de R$33.541,37 (trinta e três mil quinhentos e 

quarenta e um reais e trinta e sete centavos) conforme id. 12440668, 

realizando-o dentro do prazo de cinco dias conforme anotado no 

despacho anterior. Pela redação dos parágrafos do artigo 3° do Dec.-Lei 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, concedida a liminar e executada a medida 

com a apreensão do bem alienado, o credor-fiduciário, após cinco dias da 

efetivação do ato, passará a ter a posse plena e exclusiva do bem 

independentemente de qualquer decisão judicial, podendo, inclusive, 

proceder aos atos de venda a terceiro, aplicando o preço no pagamento 

de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao 

devedor o saldo que houver. "§ 1º Cinco dias após executada a liminar 

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

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

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

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária." No entanto, pode o 

devedor - fiduciante, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 

efetivação da busca e apreensão, pagar a dívida integral do débito 

inadimplido, tendo, por consequência, a restituição do bem livre de 

qualquer ônus. É o que preceitua o § 2° do art. 3°: "No prazo do § 1º, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus." Optando, ou não, 

pelo pagamento integral da dívida, poderá o devedor-fiduciante, no prazo 

de 15 (quinze) dias, também contado da data da execução da medida, 

apresentar contestação: "§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta 

no prazo de quinze dias da execução da liminar". "§ 4º A resposta poderá 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição". 

Acerca da “purgação da mora”, cumpre-nos apontar que, ao contrário do 

que há muito já se discutiu e defendeu-se no sentido de que para a 

purgação da mora, bastaria o pagamento pelo devedor, das parcelas 

vencidas, para ver-se restituído de seu veículo, atualmente vigora o 

entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), segundo o qual, para a purgação 

da mora e restituição do veículo, deverá o inadimplente proceder com o 

pagamento da integralidade da dívida. In verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014). No caso em análise, observo que a parte 

requerida efetuou o pagamento integral da dívida mencionada na inicial, 

realizando-o dentro do prazo de cinco dias anotado no último despacho do 

Juízo. Desta forma, purgada a mora hei por bem determinar a 

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor do REQUERIDO, imediatamente, com 

a baixa da restrição no veículo, caso tenha sido realizada pela parte 

autora. Expeça-se Mandado de Restituição. Sem prejuízo, considerando 

que na manifestação contida no id. 12196899 além de requerer a 

purgação da mora, o réu ainda lançou mão de matérias relativas à revisão 

do contrato, hei por bem facultar ao autor a manifestação a respeito no 

prazo de 15 dias em aplicação extensiva do art. 350 e 351 do Código de 

Processo Civil. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Março de 

2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ABNER FERRO LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 1000282-93.2018.8.11.0006, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: THIAGO ABNER 

FERRO LUZ Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A em face de THIAGO ABNER FERRO 

LUZ. Em síntese, a inicial informou que o autor celebrou com o réu contrato 

de financiamento para compra de veículo automotor, sendo que aquele 

ofertou a este crédito com garantia fiduciária. Salientou que o crédito 

concedido foi no valor de R$51.145,00 o qual deveria ser pago em 48 

prestações no valor de R$1.412,71. Contudo, teria o requerido deixado de 

pagar as parcelas a partir de 15/11/2017. Em razão disto, requereu a 

busca e apreensão do veículo, bem como a consolidação da propriedade 

em seu favor. Com a inicial, vieram documentos. Presentes os requisitos, o 

Juízo deferiu a liminar no id. 11526191. O veículo foi apreendido e o réu 

citado (ids. 12176203 – pág. 1/2). Houve então manifestação do réu no id. 

12196899. Na oportunidade requereu a purgação da mora em relação as 

parcelas vencidas, bem como lançou mão de argumentos visando a 

revisão do contrato objeto da ação. Diante da manifestação, este Juízo 

proferiu despacho no id. 12201176 anotando o prazo de cinco dias para 

que o réu recolhesse a purgação da mora mediante o pagamento da 

integralidade da dívida, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. Houve então manifestação do réu no id. 12440570 demonstrando 

o pagamento de guia segundo o valor indicado na inicial, qual seja, 

R$33.541,37. Pois bem. No caso em análise, observo que o réu efetuou o 

pagamento do valor de R$33.541,37 (trinta e três mil quinhentos e 

quarenta e um reais e trinta e sete centavos) conforme id. 12440668, 

realizando-o dentro do prazo de cinco dias conforme anotado no 

despacho anterior. Pela redação dos parágrafos do artigo 3° do Dec.-Lei 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, concedida a liminar e executada a medida 

com a apreensão do bem alienado, o credor-fiduciário, após cinco dias da 

efetivação do ato, passará a ter a posse plena e exclusiva do bem 

independentemente de qualquer decisão judicial, podendo, inclusive, 

proceder aos atos de venda a terceiro, aplicando o preço no pagamento 

de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao 

devedor o saldo que houver. "§ 1º Cinco dias após executada a liminar 

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

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

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

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária." No entanto, pode o 

devedor - fiduciante, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 

efetivação da busca e apreensão, pagar a dívida integral do débito 

inadimplido, tendo, por consequência, a restituição do bem livre de 

qualquer ônus. É o que preceitua o § 2° do art. 3°: "No prazo do § 1º, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus." Optando, ou não, 

pelo pagamento integral da dívida, poderá o devedor-fiduciante, no prazo 

de 15 (quinze) dias, também contado da data da execução da medida, 

apresentar contestação: "§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta 

no prazo de quinze dias da execução da liminar". "§ 4º A resposta poderá 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição". 

Acerca da “purgação da mora”, cumpre-nos apontar que, ao contrário do 

que há muito já se discutiu e defendeu-se no sentido de que para a 

purgação da mora, bastaria o pagamento pelo devedor, das parcelas 

vencidas, para ver-se restituído de seu veículo, atualmente vigora o 

entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), segundo o qual, para a purgação 

da mora e restituição do veículo, deverá o inadimplente proceder com o 
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pagamento da integralidade da dívida. In verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014). No caso em análise, observo que a parte 

requerida efetuou o pagamento integral da dívida mencionada na inicial, 

realizando-o dentro do prazo de cinco dias anotado no último despacho do 

Juízo. Desta forma, purgada a mora hei por bem determinar a 

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor do REQUERIDO, imediatamente, com 

a baixa da restrição no veículo, caso tenha sido realizada pela parte 

autora. Expeça-se Mandado de Restituição. Sem prejuízo, considerando 

que na manifestação contida no id. 12196899 além de requerer a 

purgação da mora, o réu ainda lançou mão de matérias relativas à revisão 

do contrato, hei por bem facultar ao autor a manifestação a respeito no 

prazo de 15 dias em aplicação extensiva do art. 350 e 351 do Código de 

Processo Civil. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Março de 

2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165328 Nr: 2402-68.2014.811.0006

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, DENIS MARCIO 

BASTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, SOLANGE HELENA SVERSUTH - 

OAB:7807

 (a)JULGAR PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra DENIS MARCIO BASTO 

PEREIRA E MUNICÍPIO DE CÁCERES e, em consequência, EXTINGUIR o 

presente feito com resolução de mérito e fundamento no art. 487, inciso I, 

do CPC, para ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUE DEU 

POSSE E EXERCÍCIO AO REQUERIDO DENIS MÁRCIO BASTO PEREIRA, 

COM AFASTAMENTO DEFINITIVO DA FUNÇÃO PÚBLICA JUNTO AO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, confirmando-se a liminar deferida nos autos; 

(b)Sem custas e sem honorários na forma da lei;(c)Processo não sujeito 

ao reexame necessário de sentença, em razão do valor de alçada, forte 

no art. 496, §3º, III, do CPC;(d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 188237 Nr: 7141-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA COLIBRI DE TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto nos autos, DECIDO:a)Julgar extinto o feito sem resolução de 

mérito em razão da ilegitimidade passiva, forte no art. 485, VI, do 

CPC;b)Custas pelo vencido e honorários advocatícios pelo vencido 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, §§ 2º 

e 3º, I do CPC/15;c)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 75890 Nr: 2521-39.2008.811.0006

 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: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE BARROS, JOÃO 

BATISTA DOS SANTOS, IDEVALDO PASSBERG, LUIZ JOSÉ DOS 

SANTOS, CARLOS CÍCERO DOS SANTOS, DIONÍZIO GIMENES 

GONÇALVES, OSMAR TOBIAS DE OLIVEIRA, CARLOS CÍCERO DOS 

SANTOS, ROSIMEIRE MARCONATO GONÇALVES, ROBERTO 

MARCONATO GONÇALVES, OSÉIAS FELIX DE BARROS, GIVONALDO 

SILVA DOS SANTOS, ISAÍAS NOBRES MACHADO, EMILIA DOS SANTOS 

SOUZA, OSVALDO ROSA DE ALMEIDA, FRANCISCO JÚLIO DE PAIVA, 

HONOR RAIMUNDO GOMES CUIABANO, ESLI SANCHES ROMÃO, BRAZ 

PEDRO ALVES, DEUSODINO PIRES DE FARIA, JUSENÉ GRACILIANO DOS 

SANTOS, JOVINO GOMES DE PROENÇA, HERCULANO PRADO, ANTONIO 

PRADO, ODAIR RIBEIRO DE SOUZA, ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA, 

MANOEL FERREIRA DA SILVA, EMILIA DOS SANTOS ROSA, CARLOS 

VITOR DE SOUZA GARCIA, FIRMO SEBASTIÃO DOS SANTOS, RICARDO 

DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 (a)JULGAR PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I 

do CPC/15 confirmando a liminar deferida nos autos determinando a 

reintegração da parte autora na posse do bem imóvel localizado no Distrito 

Industrial São Luiz de Cáceres, situada na Avenida Ramires, totalizando 

247,26 hectares, forte no artigo 927 do Código de Processo Civil;(b)Sem 

custas. Honorários advocatícios pelos requeridos fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15; 

(c)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94910 Nr: 9978-88.2009.811.0006

 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: MANOEL ALVES BARBOZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, VICENTE ANDEREOTTO JUNIOR - OAB:9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 a)JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos dart. 487, I CPC/2015;b)Sem custas na forma do art. 98 CPC/2015; 

Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensos 

em razão da gratuidade de Justiça; c)Incabível o reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, I do CPC/15;d)Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57650 Nr: 4038-50.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTE COLOR LTDA, ARLEY TILSON SENN, 

GILBERTO CLEITON SENN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 23.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 
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NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166087 Nr: 3132-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que o Município requerido ficou ciente da sentença proferida 

em 22/02/2018 quando fez carga dos autos, assim, interpôs 

TEMPESTIVAMENTE o Recurso de Apelação de fls. 224/235. Dessa forma, 

nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado, para apresentar contrarrazões à Apelação, 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.: 224330 Nr: 10187-76.2017.811.0006

 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 MAMORE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479, ROSELENE ANUNCIAÇÃO 

MENDES DE OLIVEIRA - OAB:17185/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração de fls. 79/80 SÃO 

TEMPESTIVOS. Assim, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, 

impulsiono INTIMANDO a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que apresente resposta aos referidos embargos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012279-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEUR JOSE CUNHA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE MANIFESTAR EM 5 DIAS E REQUERER O QUE ENTENDER 

PERTINENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012568-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS E REQUEIRA O QUE ENTENDER 

PERTINENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011449-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HARRISON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS E REQUEIRA O QUE ENTENDER PERTINENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010574-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERNANDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS E REQUEIRA O QUE ENTENDER PERTINENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1000492-81.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO INTIME-SE o advogdo da parte autora para 

que, no prazo de 15 (dez) dias, manifeste-se sobre a contestação e 

eventuais documentos acostados, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003789-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS E REQUEIRA O QUE ENTENDER PERTINENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005358-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GONCALVES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003820-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS E REQUEIRA O QUE ENTENDER PERTINENTE

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001203-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MANOEL RAMOS DE MORAES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001203-52.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO / MT REQUERIDO: MUNICIPIO DE CÁCERES, 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - NAT, 

vistas ao Ministério Público para que se manifeste em 05 (cinco) dias. 

Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012015-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIENE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005432-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado (a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/04/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005090-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001393-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001393-15.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ROSILEIDI FRAGA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

certificado o decurso de prazo, conclusos. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005674-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALMEIDA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012564-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS TERTULINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RODRIGO BERNARDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

NEILA DE FREITAS BARROSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO A(S) PARTE(S) DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ID 

(12389714), FICANDO CIENTE QUE, CASO QUEIRA, PODERÁ INTERPOR 

RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GRACIELE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002936-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 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: 8010795-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005328-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005462-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN SILVA BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/04/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 202154 Nr: 4768-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GABRIEL ALVES DE MOURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VELOZO, MARCELO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O DR. HAMILTON LOBO MENDES FILHO, ADVOGADO DO 

QUERELANTE GABRIEL ALVES DE MOURA NETO, PARA A AUDIÊNCIA 

PRELIMINAR DESIGNADA PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 2018 ÀS 13:15 

HORAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001331-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBERTO MARTINS SCACHETTI (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1001331-72.2018.8.11.0006, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. REQUERENTE: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente que o assistido Roberto Martins Scachette necessita realizar 

procedimento cirúrgico (Vitrectomia Posterior - Vis Par com Endolaser) em 

seu olho direito. Aduz ainda que o Sr. Roberto encontra-se com grave 

risco de perda total da visão, caso a cirurgia não seja realizada a tempo. 

Considerando que tal procedimento custa entre R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e não possuindo condições 

financeiras para arcar com os custos, o assistido procurou a Secretaria 

Municipal de Saúde, a qual informou que tal operação não é contemplada 

pelo Sistema Único de Saúde. Diante disto, o assistido procurou o 

requerente para recorrer ao judiciário, requerendo a título de antecipação 

de tutela, que o Sr. Roberto Martins Scachetti seja submetido ao 

procedimento postulado, sob pena de multa diária. O Núcleo de Apoio 

Técnico do tribunal de Justiça de Mato Grosso - NAT, emitiu parecer pela 

emergência da realização do procedimento cirúrgico. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre o pedido liminar de obrigação de fazer consistente na 

realização do procedimento oftalmológico denominado Vitrectomia 

Posterior - Vis Par Planas com Endolaser, em favor de Roberto Martins 

Scachetti Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores do grave 

quadro clínico oftalmológico do assistido, bem como da necessidade de 

realização do procedimento, ao qual necessita com urgência ser 

submetido a cirurgia acima mencionada, pois, em caso de demora, perderá 

a visão total de seu olho direito. Ainda, diante da situação em tela, resta 

configurada a imprescindibilidade de realização do procedimento cirúrgico 

em tela, eis que a não realização da cirurgia poderá acarretar grandes 

sofrimentos ao assistido, face a situação em que se encontra, exigindo 

atuação firme do Poder Judiciário. É da jurisprudência: "REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CIRURGIA 

OFTALMOLÓGICA - DIREITO À SAÚDE - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

- GARANTIA CONSTITUCIONAL - MULTA DIÁRIA- POSSIBILIDADE - 

SENTENÇA CONFIRMADA. - 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. - O texto 

constitucional, em seu art. 23, II, dispõe ser de competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde 

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência". - Tem se admitido a imposição de multa cominatória ao 

devedor, mesmo que este seja a Fazenda Pública, quando se trata de 

obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos, necessário à 

subsistência do cidadão. - Levando-se em consideração a preservação 

do bem maior do ser humano (a vida digna), deve-se afastar toda e 

qualquer postura tendente a negar a consecução desses direitos, a fim de 

assegurar o mínimo existencial, erigido como um dos princípios 

fundamentais da Carta Magna de 1988. (TJ-MG - REEX: 

10384120083058002 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/04/2014)". ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar que os requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE CÁCERES, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem, solidariamente, 

com as providências necessárias para que o SR. Roberto Martins 

Scachetti seja submetido ao procedimento cirúrgico denominado 

Vitrectomia Posterior - Vis Par Planas com Endolaser em seu olho direito, 

sob pena de bloqueio de valores; c) Cientifique-se, via e-mail, a Centrais 

de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde de Cáceres e Cuiabá para 

conhecimento desta decisão e seu efetivo cumprimento, remetendo cópia 

desta decisão; d) Dispensada a audiência de conciliação em razão da 

manifestação expressa da parte requerida em ofício, conforme art. 334, § 

4º, I, do CPC; e) Citem-se os requeridos da presente ação para, querendo, 

apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no 

art. 183, todos do CPC; f) Encaminhe-se, via e-mail, cópia da presente 

liminar à assessoria de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado e 

Município de Cáceres; g) Expeça-se o necessário. h) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1000049-96.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora, 

segundo alega, está recebendo diariamente em nome do requerido 

mensagens de texto oferecendo vantagens e ofertas referentes a cartão 

de crédito. Aduz ainda que é interrompido de seus afazeres tendo em 

vista inúmeras ligações e mensagens de texto enviadas pelo requerido, 

bem como é incomodado em horários não comerciais. Por essa razão, 

volve-se ao Judiciário requerendo concessão de liminar para compelir o 

requerido a deixar de efetuar ligações e enviar mensagens de texto ao 

requerente, bem como entrar em contato por qualquer meio, sob pena de 

multa diária. Determinada a emenda a inicial, o requerente acostou o 

documento requerido. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Quanto à tutela de urgência, é 

caso de indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos trazidos 

observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não deferimento da 

tutela não acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. 

Outrossim, os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de 

dilação probatória. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. 

Cite-se o requerido, nos termos e forma legais, bem como seja o mesmo 

intimado a comparecer a solenidade agendada. Na data da audiência, caso 

não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intime-se o requerente acerca da presente 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012564-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS TERTULINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RODRIGO BERNARDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

NEILA DE FREITAS BARROSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

8012564-49.2015.8.11.0006, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TRANSPORTE TERRESTRE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: ELIAS TERTULINO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença promovida por Elias Tertulino de Oliveira em desfavor de Eucatur 

- Empresa Uniao Cascavel de Transportes e Turismo LTDA. As partes 

efetuaram transação, ao qual fora homologada por este juízo. Acordo 

devidamente cumprido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, julgo, por sentença, 

extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007122-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1007122-56.2017.8.11.0006, : Espécie: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL (112)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: VALMIR 

RAIMUNDO DA SILVA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos, etc. Trata-se de pedido de homologação de 

transação extrajudicial entabulado pelas partes. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, 

conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010739-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA EGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

8010739-36.2016.8.11.0006, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. 

EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA EXECUTADO: CELIA REGINA 

EGUES Vistos, etc. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38, 

“caput”, da Lei nº 9.099/95. Decido. Considerando que, apesar de 

devidamente intimado a se manifestar, a parte exequente quedou-se 

inerte, não impulsionando o feito por mais de 30 dias, configurando desta 

feita abandono de causa. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485,III, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme arts. 44 e 45, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012471-62.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ASSIS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO)

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

8012471-62.2010.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO]. REQUERENTE: 

VALDECI ASSIS NUNES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, 

II, c/c art. 925, ambos da Lei 9.099/95. Proceda-se a secretaria da vara 

com a expedição de alvará para levantamento dos valores excedentes, 

devendo serem transferidos para a conta já indicada pela parte 

executada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 320-84.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRÁULIO ATAÍDE OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 25614 Nr: 726-13.1999.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A, ROBERTA FARIA LIMA NUNES - OAB:32092-E

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço
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 Cod. Proc.: 35673 Nr: 7690-12.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO RODRIGUES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 41349 Nr: 58-32.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CABRAL DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 48711 Nr: 5900-90.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DA SILVA CALVÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 141163 Nr: 10829-59.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVANILDO DE SOUZA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 16143 Nr: 1544-91.2001.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAMAR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 34961 Nr: 7503-04.2005.811.0006

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SEBASTIÃO POICHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 36907 Nr: 2497-50.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIRA APARECIDA BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 
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diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 45539 Nr: 3933-10.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PUPO, ERISON ANTONIO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 48966 Nr: 6115-66.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL MIRANDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142677 Nr: 489-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN FAGNER DE LIMA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153433 Nr: 724-52.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178299 Nr: 1161-25.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO OCINAGA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 179297 Nr: 1813-42.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 180310 Nr: 2448-23.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO PEREIRA LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186376 Nr: 5982-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TASSY DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199159 Nr: 2955-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE ARAÚJO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 17597 Nr: 2261-06.2001.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA JANNY XAVIER SANTOS, JONAS 

CARDOSO VIANA, VANDO VIEIRA DA SILVA, NÉZIO TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, GASPAR SCHMIDT - 

OAB:6175, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 24895 Nr: 1053-16.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DA COSTA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 33212 Nr: 7544-68.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 43093 Nr: 1657-06.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON TOMICHA, JOSÉ CARLOS 

MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 
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415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 45892 Nr: 4270-96.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR CORREA RIBEIRO, LUIZ MANOEL DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 65702 Nr: 3194-66.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADINALDO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134049 Nr: 3007-19.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVÂNIA APARECIDA MIRANDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231393 Nr: 2021-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANDRE LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos etc,

Tratam os presentes autos de comunicação da prisão do recuperando 

JEANDRE LUIZ PEREIRA.

 Realizada audiência de custódia, fls. 09/10, aportou aos autos petição da 

defesa, requerendo a remessa dos autos à Vara Especializada, sob a 

alegação de que pretende cumprir sua pena nesta comarca.

 Deste modo, tendo em vista que a 3ª Vara Criminal é a Vara Especializada 

em Executivos de Pena, determino a redistribuição do presente feito 

àquela Vara.

 Proceda-se as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 21082 Nr: 1950-78.2002.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZA DOS SANTOS DE SOUZA, PEDRO 

PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 21857 Nr: 2654-91.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 34549 Nr: 7542-98.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA DA SILVA, MARCIO 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 55576 Nr: 2737-68.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERNANDES DE ARAÚJO E COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ANTONIO CAMILO 

(PROM.JUSTIÇA) - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 5639-57.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153381 Nr: 664-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIDE REGIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227947 Nr: 12801-54.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:20615 MT, OTÁVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14.238 OAB/MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 03/05/2018, às 13H15min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

IV - Retire-se a tarja preta dos autos, por não se tratar de réu preso.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 18008 Nr: 2623-08.2001.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 519-09.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 40092 Nr: 5261-09.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIS PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 47647 Nr: 4897-03.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON VALTER DE ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 95731 Nr: 798-14.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 132042 Nr: 754-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DA SILVA, VALMIR BALBINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 165322 Nr: 2396-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURE MILLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 166687 Nr: 3604-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRO LIRA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172728 Nr: 8307-54.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE LARA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 102114 Nr: 7210-58.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 132496 Nr: 1263-86.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142033 Nr: 11806-51.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BRESSAN PETENUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 154930 Nr: 2415-04.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HENRIQUE NIZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 15175 Nr: 6498-78.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA OLIVEIRA CORREIA DA SILVA, JOÃO 

TADEU DE PAULA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 17778 Nr: 2422-16.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEY PEREIRA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 19399 Nr: 759-95.2002.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT

 Vistos etc;
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Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 20071 Nr: 1205-98.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVONILDO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 20595 Nr: 1565-33.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FERREIRA COSTA, ADRIANO 

DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 28638 Nr: 3815-05.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO PARISI MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 101612 Nr: 6708-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAU MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DIAS - 

OAB:12395/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 149464 Nr: 8123-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA FERREIRA DA SILVA, MILAN CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162612 Nr: 10403-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal e ABSOLVO o réu HORÁCIO MACEDO, brasileiro, casado, 

aposentado, nascido aos 01/03/1960, natural de Itanhomi/MG, portador do 

RG nº. 252.185, SSP/MT, e CPF nº. 292.932.351-53, filho de Alice Maria de 

Jesus, residente na Rua Suíça, quadra 37, lote 11, Bairro Vila Real, 

Cáceres/MT, pela prática do crime previsto no artigo 303, da Lei nº. 

9.503/97, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, e CONDENO-O pela prática do crime previsto no artigo 309, da Lei 

nº. 9.503/97. (...) , razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 06 (SEIS) 

MESES DE DETENÇÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que fixo em um trigésimo 

do salário mínimo vigente a época dos fatos, ante a ausência de quaisquer 

outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.Estabeleço ao 

réu o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, levando em 

conta o que determina o artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal. Entendo que 

se encontram presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, dessa 

forma substituo a pena aplicada ao réu por duas penas restritivas de 

direito, qual seja, 1-Prestação de serviços à comunidade; 2-Limitação de 
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fim de semana, que deverá ser determinado pelo Juízo da Execução a 

forma do cumprimento.Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de 

Execução Penal Definitiva, comunique-se, ao TRE/MT, ao INI, INFOSEG, e 

ao Cartório Distribuidor, bem como lance o nome do sentenciado no Rol 

dos Culpados. Transitada em julgado a sentença condenatória, 

certifique-se.(...). Efetue-se a detração da pena, nos termos dos artigos 

42 e 44, § 4º, ambos do Código Penal. Comunique-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral, INFOSEG aos Institutos de Identificação e demais órgãos de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164608 Nr: 1753-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 169779 Nr: 6062-70.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 176594 Nr: 205-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ARRUDA INES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185236 Nr: 5368-67.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, MINISTÉRIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 192488 Nr: 9863-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194444 Nr: 143-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 197058 Nr: 1656-35.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSTER DE JESUS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 8723 Nr: 11237-21.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ANDIA VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER FABIAN SANTANA 

RAMOS - OAB:4438/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 15064 Nr: 11291-84.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO VERLANG, CARLOS ALBERTO 

ORLANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO LUIZ 

PINHEIRO - OAB:19.827

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 84358 Nr: 10759-47.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER CHAVES SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSE KELLY DOS SANTOS 

MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 154764 Nr: 2225-41.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 154232 Nr: 1616-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DELUQUE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

ABSOLVO o réu EDSON DELUQUE DA CUNHA, brasileiro, casado, policial 

do exército reformado, nascido aos 19/07/1964, natural de Cáceres/MT, 

portador do RG nº. 097039523-2 MEX, e CPF nº. 340.219.811-87, filho de 

Armando Pinto da Cunha e Maria Egues Deluque, residente na Chácara 

Sabrina Mayra, Bairro Pedreiro, próximo ao Parque dos Ypês, Cáceres/MT, 

pela prática dos crimes previstos no artigo 303 e 304, da Lei nº. 9.503/97, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após o 

trânsito em julgado, providencie as baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se ao Cartório Distribuidor.Isento o denunciado do 

pagamento das custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202044 Nr: 4704-02.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESBÃO DOS PASSOS VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:MT0021450

 Vistos etc,

Homologo a desistência da inquirição da testemunha faltante Juliano 

Tavares.

As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 99766 Nr: 4854-90.2010.811.0006
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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): CLAYTON GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 131957 Nr: 652-36.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONIZIO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 42177 Nr: 794-50.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE COELHO DA 

ROCHA - OAB:1521

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 32-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAUELITON PEREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 136095 Nr: 5258-10.2011.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RAMIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 37503 Nr: 3035-31.2004.811.0006

 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): GERDENEI DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 44864 Nr: 3298-29.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HENRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ, RICARDO 

BRANDIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALBERTO DE BRITO - 

OAB:8610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 113 de 793



da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 152922 Nr: 148-59.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 1026-81.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482

 Vistos etc;

I - Da defesa escrita da ré HELINARA ALMEIDA ARTIAGA RAMOS (CPP, 

Art. 396-A).

Pugna a defesa a rejeição da denúncia por inexistir justa causa para o 

exercício da ação penal.

 Entretanto, analisando novamente a peça acusatória, porquanto já 

realizada quando do recebimento da denúncia, verifico estarem 

preenchidos todos os requisitos previstos no Art. 41 do Código de 

Processo Penal, porquanto realizada de forma escorreita e 

pormenorizada, narrando os fatos e a conduta de forma coesa e 

suficiente a demonstrar a materialidade e indícios suficientes de autoria 

quanto cada um dos acusados, não havendo em inexistência de justa 

causa.

 Portanto, considerando que a elaboração da denúncia fora realizada em 

conformidade à Lei Processual Penal, REJEITO a preliminar sustentada 

pela defesa.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Da defesa escrita do réu TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA (CPP, 

Art. 396-A).

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

III – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24/05/2018 às 14h30min. 

(CPP, Art. 399).

 IV - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório dos réus, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

V – Requisitem-se os réus.

VI - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211368 Nr: 431-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GONÇALVES CORREIA DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.995 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 166538 Nr: 3472-23.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nos autos, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215414 Nr: 3321-52.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MENDONÇA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:OAB/MT 21059

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nos autos, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino
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1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000310-64.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: DIVINO PEREIRA DE RESENDE Vistos, etc. Faculto a parte 

autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000254-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000254-31.2018.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: JOSE SILVA FORTES 

REQUERIDO: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de busca e Apreensão ajuizada por JOSÉ SILVA FORTES em face 

de JULIANA SANTANA DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 10, a parte autora pugna pela desistência do 

feito e por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que a demandada não foi citada. Dessa forma, 

não existe óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e Honorários. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 26 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000239-62.2018.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DIREITO DE IMAGEM]. AUTOR: JACQUELINE FERREIRA DA SILVA RÉU: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débitos com Indenização por 

Danos Morais e Pedido Liminar para Exclusão de Negativação ajuizada por 

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de fls. 30, a parte autora pugna pela desistência 

do feito e por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. 

Da análise dos autos, verifico que a demandada não foi citada. Dessa 

forma, não existe óbice para a homologação da desistência do presente 

feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e Honorários. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 26 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000295-95.2018.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALESSANDRO DA SILVA SANTOS 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000310-64.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: DIVINO PEREIRA DE RESENDE Vistos, etc. Faculto a parte 

autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 26 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SCHUTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES OAB - MS7394 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000805-45.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VERA LUCIA SCHUTZE 

REQUERIDO: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, HDI SEGUROS 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança com Danos Morais 

ajuizada por VERA LUCIA SCHUTZE em face de CORRETORA DE 
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SEGUROS SICREDI LTDA e HDI SEGUROS S.A, todos qualificados nos 

autos. A autora alega que vivia em união estável com o segurado Joarez 

Fernando Wons, o qual contratou seguro de automóvel com as requeridas, 

e veio a falecer na data de 13/01/2015 em um acidente de trânsito. 

Assevera que as requeridas se limitaram a dizer que só pagariam algo a 

mesma através de decisão judicial. Pugnou pela procedência da ação, com 

a condenação das requeridas ao pagamento integral da apólice, no 

importe de R$ 48.215,00 (quarenta e oito mil duzentos e quinze reais) e ao 

pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte e um mil 

reais). Juntou documentos, às fls. 08/27. A segunda requerida apresentou 

contestação, às fls. 43/74, juntando documentos, às fls. 75/145. A 

primeira requerida apresentou contestação, às fls. 177/182. A parte 

autora apresentou impugnação a contestação, às fls. 184/188. A autora 

informou que não possui provas a produzir, às fls. 191. A segunda 

requerida pugnou pela produção de prova oral e documental, com a 

expedição de ofício a Administradora do Consórcio Sicredi, às fls. 

193/194. A primeira requerida informou que não possui provas a produzir, 

às fls. 196. É o relato. DECIDO. Em relação a prova requerida pela parte 

demandada, neste momento processual, entendo absolutamente 

imprescindível a realização de prova documental, para levantar o saldo 

devedor do financiamento que recai sobre o automóvel. Dessa forma, 

expeça-se ofício a Administradora de Consórcio Sicredi Ltda para que 

informe o saldo devedor do financiamento que recai sobre o veículo 

Renault Duster Techroade 1.6, Placa OBR 5392, com sede na Avenida 

Assis Brasil, n°. 3940, 9° andar, cidade de Porto Alegre/RS. As 

preliminares apresentadas pelas requeridas serão analisadas quando da 

prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

26 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001286-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001286-08.2017.8.11.0005, : Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[PROVAS]. REQUERENTE: ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI Vistos etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração (fls. 23/24), interposto contra a decisão 

proferida às fls. 19/21. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, 

eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos 

embargos declaratórios, SE identificam com as hipóteses elencadas no 

art. 1.022 do CPC. Isso porque, foi deferido o pedido de justiça gratuita nos 

autos principais de n°. 1001162-25.2017.8.11.0005. Assim, considerando 

que já fora deferido o pedido de justiça gratuita em relação aos autos 

principais, deve prosperar o pedido da parte requerente. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

"Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.34) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Portanto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, 

do CPC/2015. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS PROCEDENTES, para revogar parcialmente a decisão de fls. 

19/21 e deferir o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 26 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000217-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000217-04.2018.8.11.0005 AUTOR: ROBERTO ANTUNES BARROS RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 13 

de junho de 2018, às 13:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio 

de seus procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 15 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-22.2017.8.11.0005

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:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

ANDREIA ZANELA (EXECUTADO)

ALEMIR GONCALVES BERTIM (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do autor para manifestar em 5 dias sobre a Certidão 

Negativa de Citação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROQUE DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Intimo os patronos do Autor para que em 5 dias manifestem nos autos, 

acerca da Certidão Negativa de Citação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001608-28.2017.8.11.0005 REQUERENTE: F C LOURENCO CONSTRUCAO 

CIVIL - ME REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A., NASCENTES DO 

XINGU INVESTIMENTOS S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES 

S.A. Vistos etc. A parte autora pleiteia o deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita, em virtude de não ter condições de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios. Inicialmente, ressalto que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de 

que é admissível a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às 

pessoas jurídicas, sejam elas entidades filantrópicas ou sem fins 

lucrativos, ou ainda, com fins lucrativos, uma vez comprovadas as 

dificuldades financeiras para esta última. Com efeito, é plenamente cabível 

a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas 

jurídicas, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da 

tutela jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV), desde que comprovem 

insuficiência de recursos (CF/88, art. 5º, LXXIV). Em resumo, é admitida a 

concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, 

desde que comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais, sem comprometer a sua existência. A título 

de ilustração, colaciono o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - POSSIBILIDADE. 1. Pacificou-se nesta Corte jurisprudência no 

sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita poderá ser 

concedido à pessoa jurídica que comprove não ter condições de suportar 

os encargos do processo, sendo irrelevante se essa pessoa exerça 

atividade lucrativa ou beneficente. 2. O julgamento monocrático pelo relator 

encontra autorização no art. 557 do CPC, que pode negar seguimento a 

recurso quando: a) manifestamente inadmissível (exame preliminar de 

pressupostos objetivos); b) improcedente (exame da tese jurídica 

discutida nos autos); c) prejudicado (questão meramente processual); e d) 

em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo 

Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior. 3. Agravo regimental não 

provido". (STJ, AgRg no Ag 1098616/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, J: 17/03/2009, DJe 27/05/2009). De outro lado, vale 

destacar, que o Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 

18 de março de 2016, revogou os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17, da 

Lei n. 1.060/1950, que estabelece normas para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados (art. 1.072, III, do novo CPC). Com 

a nova sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, tem 

direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios (art. 98). A concessão da 

gratuidade depende de requerimento do interessado, podendo ser 

postulada na própria petição inicial, na contestação ou em momento 

posterior, por simples petição. Não há exigência de maiores formalidades, 

podendo o requerente afirmar, por seu procurador, a situação de 

hipossuficiência (art. 99, 'caput' e §1º). Ademais, conforme disposto no 

artigo 99, §3º, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural". Todavia, havendo dúvidas 

acerca da credibilidade da alegação de insuficiência de recursos, ou caso 

haja indícios de que a parte possui recursos para pagar as custas, o juiz 

pode indeferir o benefício, desde que oportunizada à parte a comprovação 

da sua situação de hipossuficiência. Nesse sentido, dispõe o art. 99, §2º, 

do Novo CPC: "Art. 99. (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos". Como se vê, para a verificação da real necessidade de a 

parte ser beneficiada, a lei não dispõe de critérios objetivos, mas 

determina a avaliação da sua situação econômica, possibilitando ao juiz 

exigir comprovação da necessidade para conceder o benefício da 

gratuidade judiciária, nos casos em que houver elementos indiciários de 

que a parte postulante não faz jus à benesse. No caso, a parte 

demandada, pessoa jurídica juntou declaração de rendimentos, na forma 

do simples nacional (fls. 110/113), evidenciando, assim, o alegado estado 

de necessidade e, assim, possível o deferimento do benefício da 

gratuidade judiciária, nesse momento processual. Ante o exposto, DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita a parte requerente. Recebo a inicial e 

seus respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 20 de junho de 2018, às 14:00 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, 27 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2525 Nr: 318-93.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Detomin Bueno

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 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): JOÃO BATISTA DETOMIN BUENO

Localidade: SUMIDOURO- ZONA RURAL, MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: PENHORA/AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45134 Nr: 1792-45.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl, Elio Cunha, Mirian Cristina 

Rahman Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Cuiabá-MT, 

através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante de 

recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111904 Nr: 3672-62.2016.811.0005

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Armando Marcondes, Noedir José Karan 

Marcondes, Alcineu José Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Calábria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS HIDALGO 

THOME - OAB:4193/B

 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): SRA MARIA JULIETA MARCONDES

 Localidade: Avenida da Palmeiras nº 1.830, Bairro: Novo Diamantino, 

cidade: Diamantino – MT

Finalidade da Diligência:citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106085 Nr: 869-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro bairro Jardim 

Eldorado (zona urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação juntada às fls. 

184/193. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108974 Nr: 2066-96.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alexandre de Oliveira, Daniel Ferreira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108238 Nr: 1704-94.2016.811.0005

 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: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira 

Sia, Edmir José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, Rosi Eulálio 

de Brito Sia, Edmar Jose Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18102/O MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Robson 

Rondon Ourives - OAB:4.998/MT

 Nos termos do item 2.10.1 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça 

de Mato Grosso (CGJ/MT) , intimo o Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM 

(OAB/MT 12295 ) para que proceda na devolução dos autos do presente 

processo em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º e 3º do CPC, BEM COMO OS 

APENSOS DE CÓDIGOS: 108239, 114670, e 109896.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84384 Nr: 3562-39.2011.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Joelson Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Zulli, Luzia Leonilde Lesse Zulli, Izidoro 

Zulli, Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, Josefa Colli Zulli, Nicola 

Cassani Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Célia Regina Alves Zulli, Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Nos termos do item 2.10.1 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça 

de Mato Grosso (CGJ/MT) , intimo o Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM 

(OAB/MT 12295 ) para que proceda na devolução dos autos do presente 

processo em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98915 Nr: 1057-36.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Galvão dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 2.10.1 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça 

de Mato Grosso (CGJ/MT) , intimo o Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM 

(OAB/MT 12295 ) para que proceda na devolução dos autos do presente 

processo em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89247 Nr: 1586-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Academia Atletic Center Ltda ME, Luciana 

Divina Araújo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 3392-96.2013.811.0005

 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: Eder Matias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Top Car Veículos, Antonio de Brito, BV 

Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

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

OAB:MT 14.469-A, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da prova pericial.

Nomeio como perito do Juízo o Sr. José Ernesto Barbosa de Souza, 

Registro Funcional n. 005275-SSP/MT, Caixa Postal n. 1024, Correio 

Shopping Pantanal, CEP 78.050-973, Cuiabá-MT, Telefones: 65-9242-8383 

e 65-3685-8296, como perito do Juízo, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466).

 Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado 

no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a 

parte que requereu a pericia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo 

de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13071 Nr: 1009-68.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Lopes Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Aparecido Leite C. 

Prates - OAB:4652

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 1 

(um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93659 Nr: 1647-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domingas Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada nos 

endereços, assinalados nos itens 2 e 5 do petitório de fls. 142/143.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92987 Nr: 1260-32.2014.811.0005

 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: Katia Nascimento da Silva, Jorciney Nascimento da 

Silva, Cleber Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Duarte e Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cairo Bruno Duarte e Castro 

- OAB:11845/MT

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 159/160, assinalada no item 1.

Lado outro, quanto ao pedido de designação de audiência de instrução e 

julgamento, resta prejudicado, visto que ela já ocorreu.

Aportando o documento requerido, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44205 Nr: 870-04.2010.811.0005

 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: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Cristina Maia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fls. 203.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94450 Nr: 2103-94.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelino Sanabia Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fl. 88.

Proceda-se nos termos que recebeu a inicial.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89031 Nr: 1380-12.2013.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderson Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pela instituição 

bancária autora na ação de busca apreensão, convertida em depósito, 

razão por que DETERMINO à parte demandada que DEPOSITE em Juízo e 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o veículo descrito na inicial, ou o seu 

equivalente em dinheiro, compreendido como “o valor do bem depositado e 

não o saldo devedor do débito, salvo se este for inferior ao primeiro” (STJ 

– HC 62738 – 4ª Turma – Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR – DJ 

19/11/2007).Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.Proceda-se com 

a baixa no sistema Renajud, conforme requerido pela parte autora em 

petitório de fls. 82/82verso.CONDENO a parte demandada ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.Após 

as formalidades legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 2766-14.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Martini de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Ervi Dalla Libera, João Gobbo Filho, Edmir José 

Sia, Raimundo Torres de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Manoel Gomes Junior - 

OAB:123351/SP, MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - 

OAB:279626, Ricardo Alves de Oliveira - OAB:170522/SP, Rony 

Carlos Esposto Polizello - OAB:257744/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que foi citado tão somente o Sr. Edmir José 

Sia e intimado o Sr. João Gobbo Filho, para a audiência de conciliação, 

todavia, restou infrutífera ante a ausência dos demandados.

Assim sendo, certifique-se acerca das citações e apresentação da 

defesa das partes demandadas, bem como dê cumprimento integral a 

decisão de fls. 323/324.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96231 Nr: 3223-75.2014.811.0005

 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: Vanda Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO PIMENTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada no endereço, 

informado às fls. 88/89.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28837 Nr: 267-67.2006.811.0005

 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: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Deere Brasil S/A, Agro Amazônia 

Sistemas Mecanizados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Gabriela Cocco Busanello Benevides - OAB:9770/MT, 

Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A, Rafael Bicca Machado - 

OAB:44.096

 Vistos etc.

Certifique-se acerca da intimação de todos os litigantes do laudo pericial, 

juntado nos autos.

Intime-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira 

manifestarem-se acerca da resposta do perito.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se com a alteração do nome da Agro 

Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, em virtude de sua nova 

denominação.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85255 Nr: 565-49.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Rossi

 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:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Intime-se o perito para manifestar-se acerca das discordâncias da perícia. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 3460-12.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benilde Lourdes Vanni Lage, Rosane Lage Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januário de Almeida, Jorgete de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 
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OAB:12770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 Vistos etc.

Ante a comprovação (fl. 122), do alegado em audiência de instrução (fls. 

109/110), defiro o pedido de fl. 121.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12521 Nr: 462-28.2001.811.0005

 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: Jusdemar Assad, Irene Maria Vaz de Figueiredo Assad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Samartino, Maximina dos Anjos 

Samartino, Armando Xavier de Matos, Manoela Maria Auxiliadora de 

Almeida, Vania Maria Ferreira Caran, Espólio de Assad Caran Neto, Maria 

Ioni Cardoso de Morais Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pivetta Ferrarin - 

OAB:10.023, Edson Vieira Noia - OAB:10621/MT, Euclides Baleroni - 

OAB:882, José Quintão Sampaio - OAB:5653, Orlando Campos 

Baleroni - OAB:4849, Pedro Vicente Leon - OAB:2249-MT, Rodrigo 

Samartino Albino - OAB:14.903-B MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o Ministério Público, não foi notificado 

acerca dos embargos de declaração.

Adote-se a Srª Gestoras as providências para o ato.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87223 Nr: 2945-45.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Vistos etc.

Intime-se o perito para se manifestar acerca da petição de fls.143/144 e 

145, no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97153 Nr: 184-36.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pacheco Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Uberlandia Importação e Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 144.

Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento integral às decisões já 

constantes nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 2321-93.2012.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino dos Anjos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Uberlandia Importação e Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do petitório e documentos de fls. 

134/137.

Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento integral às decisões já 

constantes nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90275 Nr: 2593-53.2013.811.0005

 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: Gerson Pasinatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose da Silva Transportes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenir Franceschi Junior - 

OAB:OAB/SC 24055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas retificações, eis que o feito trata-se 

de processo executivo.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 80, intime-se a parte autora pessoalmente por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96212 Nr: 3213-31.2014.811.0005

 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: Deusdalto Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42931 Nr: 5-78.2010.811.0005

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Luiza da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Joaquim Basilio - OAB:14253-A

 Vistos etc.

Ante os argumentos de fl. 288, destituo a perita anteriormente nomeada e, 

nomeio como perita do Juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E 

PERÍCIAS LTDA, podendo ser localizada na Rua Rubens de Mendonça, nº 

1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone 

( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  e - m a i l  c o n t a t o @ r e a l b r a s i l . c o m . b r  e 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com, independentemente de compromisso 

(NCPC, art. 466).

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data 

da realização da perícia.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 13:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes 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).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 2131-33.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.P. de Rezende & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira de Resende, MBL Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Ante a indicação do novo endereço das testemunhas, defiro o pedido de 

fls. 665/666.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44060 Nr: 724-60.2010.811.0005

 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): Josoé Alves Olmo

 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

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 460/462.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34551 Nr: 2738-22.2007.811.0005

 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: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmont Industria e Comercio Ltda, Banco de 

Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Presotto - 

OAB:104498/MG, Carlos de Jesus Presotto - OAB:35401/MG, 

Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A, Rafael Bicca Machado - 

OAB:44.096

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 885, o perito requer o levantamento dos 50%, referente 

ao remanescente dos honorários periciais.

Da análise dos autos, verifico que tanto o perito Sr. Guilherme Friederich 

Bittencurt e Souza, como o perito Sr. Caio Marcio de Oliveira, juntamente, 

apresentaram proposta de honorários, no valor de R$ 9.180,00 (fls. 

678/679).

Verifico, ainda, que o perito Sr. Caio Marcio de Oliveira, recebeu os 

honorários em sua integralidade no valor de R$ 4.590,00 e seus 

acréscimos legais através do Alvará Eletrônico nº 309595-9/2017 (fl. 792), 

bem como o perito Sr. Guilherme Friederich Bittencurt e Souza, recebeu os 

honorários em sua integralidade no valor de R$ 4.590,00 e seus 

acréscimos legais através do Alvará Eletrônico nº 348004-6/2017 (fl. 820).

 Portanto, já foram levantados os valores, concernentes aos honorários 

periciais, pelos senhores peritos Sr. Guilherme Friederich Bittencurt e 

Souza e Sr. Caio Marcio de Oliveira, em sua integralidade, não havendo 

valores (50%) a serem pagos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80887 Nr: 35-79.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Francisca Marques Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcos Antonio de A Ribeiro. - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Hudson Silva Brito - OAB:15038/GO

 Vistos etc.

Defiro o pedido da prova pericial.

NOMEIO como perito do Juízo ForenseLab, Edifício Helbor Dual Business 

Office & Corporate, localizada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1405, 

Ba i r ro  A lvorada,  Cuiabá/MT,  CEP:  78048-250 e  ma i l : 

contato@forenselab.com, independentemente de compromisso (NCPC, art. 

466).

 Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a 

perícia para depositá-los, (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim 

de que os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82879 Nr: 1704-70.2011.811.0005

 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: Deomar Toledo Lamaison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda São João, Empresa Rocco, Grupo 

Vanguarda do Brasil, Fazenda São Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/MT, Sandra Jane Scotti - OAB:15.152 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Marques Nunes - 

OAB:6737/MT, Paula Kuster Andriata - OAB:15.998 A, Priscila Mara 

Truzzi Caran - OAB:14.742-B, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9536

 Vistos etc.

Destituo a perita Srª Juliana Cristina Rego Ribas, anteriormente nomeada, 

em virtude da sua não localização (fl. 1328) e, nomeio a REAL BRASIL 
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CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, podendo ser localizada na Rua Rubens 

de Mendonça, nº 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail contato@realbrasil.com.br e 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com, independentemente de compromisso 

(NCPC, art. 466).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5138 Nr: 393-06.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton de Lima Soares, Antonio Duarte Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Nos termos do item 2.10.1 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça 

de Mato Grosso (CGJ/MT) , intimo o Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM 

(OAB/MT 12295 ) para que proceda na devolução dos autos do presente 

processo em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7225 Nr: 577-20.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Aparecida Rosa Soares.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A - Sob 

intervenção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Nos termos do item 2.10.1 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça 

de Mato Grosso (CGJ/MT) , intimo o Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM 

(OAB/MT 12295 ) para que proceda na devolução dos autos do presente 

processo em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2442 Nr: 534-88.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

Tangará da Serra/MT, com a finalidade de Intimação da Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91313 Nr: 10-61.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Schwab Mattozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94211 Nr: 1961-90.2014.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valfrido Wrobel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana Nery Liber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Ante a tentativa de conciliação restar infrutífera, DEFIRO o pedido 

consignado no item 12 do petitório de fls. 125/127. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para o seu cumprimento.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96110 Nr: 3164-87.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa Indústria e Comércio Ltda - EPP, Glademir Henrique 

Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nalina Galvão, Willian Guimarães dos Santos, 

Anisio Joaquim Almeida, Leandro Ferreira de Almeida, Eliane Orsolino, 

Arildo da Silva Gomes, Bertolina Alves Xavier, Fátima Galvão dos Anjos, 

Alexandre Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosemar Buratti - 

OAB:16031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulinda Maria Alves 

Rodrigues - OAB:16351

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fl. 138.

Designo audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2.018, às 

12h:30minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes 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).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94626 Nr: 2190-50.2014.811.0005

 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: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Freitas Alves, Irani Aparecida dos 

Santos, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 
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OAB:11660/O, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, anota-se que as matérias alegadas em sede de preliminar, na 

peça de defesa do requerido, se confundem com o mérito da demanda, e 

com este serão analisadas na ocasião da sentença.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 de 

julho de 2018, às 14:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015.

Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 e a 

informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado em 

juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92983 Nr: 1256-92.2014.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fashion Tur Viagens e Turismo Ltda, Valdir 

Ruelis, Adriane Fernandes Angelo Ruelis, Alaice dos Santos Ruelis, Obed 

Ruelis

 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: Karlos Lock - OAB:OAB/MT 

16.828, Marco Aurélio Medeiros - OAB:15.401

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 121, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84316 Nr: 3487-97.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Laurentino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino as seguintes 

providências:Intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada 

do débito.Aportando a planilha, CITE-SE o executado, para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o, ainda, a parte devedora de que dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo.Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo exequente ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).Proceda-se a retificação no Sistema Apolo, eis que o feito 

processa-se em Ação de Execução.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88402 Nr: 702-94.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. Financeira S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT -15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/MT 12.090 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

CANCELO os atos ordinatórios feitos pelas servidoras em relação a 

intimação do autor (fl. 91), bem como a certidão de fl. 93, visto que o feito 

trata-se de busca a apreensão, e não processo executivo.

 Sem prejuízo do exposto, intime-se o exequente, pessoalmente, por 

mandado e por edital, com prazo de 15 (quinze), para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, suprindo a falta que impede seu 

prosseguimento, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, 

do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33849 Nr: 2108-63.2007.811.0005

 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: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda (sucessora da 

denominação Oliveira & Jost), Delvisson Geraldo de Araújo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Berco de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B, Flávio Müller - OAB:/MT 5.841-B, Rodrigo Nogara 

de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 106, intime-se a parte autora por mandado bem 

como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar andamento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II 

e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90331 Nr: 2644-64.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente, por mandado e por edital, com prazo 

de 15 (quinze), para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, 

suprindo a falta que impede seu prosseguimento, sob pena de extinção 

(art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89087 Nr: 1433-90.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Nilton Rogerio Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 201, a parte exequente requer seja deferida a 

expedição de ofício aos órgãos público, objetivando a localização do 

endereço da parte demandada, em virtude de que a busca pelos convênio 

do TJ/MT, informa o mesmo endereço da parte demandada, assinalada na 

inicial.

Em análise dos autos, verifico que é legítima a pretensão almejada pela 

parte autora, mormente quando constato que a mesma envidou esforços 

no sentido de localizar o endereço da parte demandada, porém, as 

tentativas neste sentido foram infrutíferas, consoante demonstram os 

documentos nos autos.

Neste diapasão já decidiu a jurisprudência pátria:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. 

POSSIBILIDADE 1. COM O OBJETIVO DE INSTRUIR A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, NECESSÁRIO SE MOSTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, COM A FINALIDADE DE 

LOCALIZAR O RÉU OU BENS PASSIVEIS DE PENHORA, QUANDO O 

EXEQÜENTE COMPROVA HAVER ESGOTADO, SEM SUCESSO, TODOS OS 

MEIOS PARA DESCOBRIR O PARADEIRO DO DEVEDOR. 2. RECURSO 

P R O V I D O . ”  ( T J / D F  -  A I :  7 9 7 9 6 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0007979-66.2008.807.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de 

Julgamento: 03/09/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2008, 

DJ-e Pág. 57).

Assim sendo, DEFIRO o requerido em petitório de fls. 201, para determinar, 

por ora, que se expeça ofício às empresas ENERGIA e ÁGUAS DE 

DIAMANTINO, com escopo de informar o endereço da parte demandada.

Aportando os documentos, intime-se a parte autora para ciência, 

manifestando-se em 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90016 Nr: 2346-72.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C Rauber Belo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Via de consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, DECLARO 

viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, 

conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, 

acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da 

sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado 

(ressalvando os benefícios da justiça gratuita deferida a parte 

demandada).P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92346 Nr: 808-22.2014.811.0005

 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): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP

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

OAB:13842-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a procuração juntada pelo requerido (fl. 

86), não outorgou poderes para que o advogado recebesse a citação.

É de se ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de 

justiça, é nula a citação levada a efeito por meio de advogado quando a 

este não foi conferido poder especial para tal finalidade na procuração, 

não induzindo, portanto, a detecção do comparecimento espontâneo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RETIRADA DOS AUTOS POR ADVOGADO SEM 

PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. 

AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. HIPÓTESE DE COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO NÃO RECONHECIDA. 1. Na hipótese vertente, houve a 

retirada dos autos por advogado constituído mediante procuração que lhe 

confere poderes apenas para extrair cópia dos autos, cabendo ao STJ 

dizer se tal ato, incontroverso nos autos, traduz comparecimento 

espontâneo. 2. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de 

que a apresentação de procuração e a retirada dos autos efetuada por 

advogado destituído de poderes para receber citação não induzem à 

detecção do comparecimento espontâneo por parte do réu (artigo 214, §1º 

do CPC), inocorrendo o efeito peculiar que a lei atribui, qual seja, o 

suprimento da falta do ato específico (REsp 747.057/ES, 4ª Turma, Min. 

Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 02.04.2007). 3. Agravo regimental provido. 

(AgRg no AgRg no Ag 681.299/ES, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 22/09/2008)

 Verifico, ainda, a inexistência de citação da parte embargada.

Ante o exposto, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

proceder a citação do embargado.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89252 Nr: 1591-48.2013.811.0005

 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: Cleyton Ramos Rodrigues - ME ( Torra Torra 

Confecções ), Cleyton Ramos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D Stake Calçados e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para informar o número correto do CNPJ da parte 

demandada, para possível busca de endereço.

Sem prejuízo do exposto, Oficie-se ao SERASA e SPC, para exclusão da 

restrição do nome da parte autora, consignando tão somente em relação a 

pendência informada no presente feito.

Por outro, lado indefiro o pedido de fixação de multa em desfavor da 

SERASA, visto que ele é terceira estranha a lide.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92337 Nr: 798-75.2014.811.0005

 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: Alberto Alves Versalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para a 

inclusão no polo passivo da demanda o ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A, 

conforme requerido em petitório de fls. 52/55 e deferido às fls. 56/57.

Verifico, ainda, que a correspondência enviada ao Banco BMG é diverso 

daquele informado pela parte autora.

Ante o exposto, nos termos da decisão de fls. 56/57, DESIGNO audiência 

de conciliação e mediação para o dia 20 de junho de 2018, às 

12h:30minutos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7953 Nr: 1125-45.1999.811.0005

 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): Edson Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33457 Nr: 1720-63.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez Cano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Isabel Cristina Gaino Ferreira, Flávia 

Cristina Borges Casetta, Roberto Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A, Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:OAB/MT 8505-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90709 Nr: 2976-31.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Sevignani, Salete Zoz Sevignani

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de LUCIANO 

SEVIGNANI E SALETE ZOZ SEVIGNANI, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Em postulado de fls. 44/47, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito.

Em petitório de fl. 52, a parte autora informa que o acordo foi cumprido em 

sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 44/47 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91016 Nr: 3221-42.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joedir Ferreira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth cerqueira costa - 

OAB:13.066/ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 12.529

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 1 

(um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85747 Nr: 1233-20.2012.811.0005

 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): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29422 Nr: 674-73.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromen Sementes Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA PAVANELO MANTOVANI 

BONFANTE - OAB:297306, Marina Baggini Carvalho - OAB:SP/313110

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

OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41145 Nr: 2013-62.2009.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneilson Lourenço de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 1 

(um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34517 Nr: 2755-58.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Merísio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82890 Nr: 1718-54.2011.811.0005

 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: Loeri Lachman dos Santos, Raimundo Nonato dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Santos da Silva, Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - 

OAB:9766, Paula Ferreira Fernandes - Defensora Pública - 

OAB:100363

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 98/99, pois este Juízo já proferiu Sentença nos 

autos, esgotando-se a tutela jurisdicional.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8503 Nr: 1406-98.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl, Valentina Ponce Devulsky 

Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mário Guardado 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Valentina Ponce 

Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, Mauricio Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, 

Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fls. 628/629.

Designo audiência de conciliação para o dia 13 de junho de 2.018, às 

15:30 horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes 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).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2557 Nr: 517-18.1997.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

desfavor de MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 310/313, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 310/313), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Proceda-se a penhora dos bens vinculados em garantia, conforme 

requerido no acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000187-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANY GOMES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 1000187-66.2018.8.11.0005, 

: Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[POSSE, 

ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. AUTOR: AUGUSTO NERIS SANTANA RÉU: 

MARIANY GOMES SANTANA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada por AUGUSTO NERIS 

SANTANA em face de MARIANY GOMES SANTANA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Relata o requerente que é legítimo proprietário de 

um imóvel urbano localizado no Bairro Novo Diamantino, na Rua 10, 

Quadra 72, lotes n°. 10 e 11, neste município de Diamantino, matriculados 

sob o n°. 24.146 e 24.432 no Registro de Imóveis desta Comarca de 

Diamantino. Aduz que na data de 15/03/2017, em que ocorreu a aquisição 

dos imóveis, após a realização de algumas manutenções e cuidados 

básicos permitiu que sua filha Mariany Gomes Santana residisse no 

mesmo temporariamente a título gratuito. Afirma que ficou convencionado 

verbalmente, a possibilidade de dação do imóvel de n°. 24.146 como parte 

do quinhão hereditário, decorrente do falecimento da genitora da 

requerida, de quem o autor era convivente, além do valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) por meio da aquisição de um caminhão em 

favor do convivente de Mariany Gomes Santana, onde ele restituiria em 

favor da requerida parcelas mensais de R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Alega, ainda, que a outra opção era dação de um lote rural de terras com 

área total de 25 hectares, denominado Sítio Nossa Senhora de Fátima, no 

valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Assevera que a parte 

requerida escolheu o imóvel rural, e quando foi procurada para desocupar 

o imóvel, informou que não sairia do mesmo, e que também ficaria com os 

bens matriculados de n°.24.146 e 24.432. Ressalta que tentou, 

amigavelmente, resolver o impasse, contudo, não obteve êxito. Requer, 

liminarmente, a reintegração de posse dos lotes urbanos de matrícula n°. 

24.146 e 24.432, junto ao CRI de Diamantino, localizados na Rua 10, 

Quadra 72, Novo Diamantino. Juntou documentos, às fls. 21/52. Passo a 

análise do pedido liminar. Analisando os autos, verifica-se que é caso de 

deferimento ‘initio litis’ da liminar almejada. Primeiramente, faz-se 

necessário salientar que a medida liminar possessória tem requisitos 

próprios para o seu deferimento. Segundo dicção do artigo 560 do Código 

de Processo Civil/2015, o Juiz pode conceder liminar possessória, sem 

ouvir o réu, estando a petição inicial devidamente instruída, desde que 

presentes os pressupostos previstos pelo artigo 561 do mesmo diploma 

legal, quais sejam; “a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.” Sobre o tema, Joel Figueira Júnior leciona, In LIMINARES 

NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS, 2ª Edição, São Paulo: RT, 1999, p. 273.: 

“Seja in limine litis, seja através de justificação prévia, se o autor desejar 

obter a tutela liminar deverá, necessariamente, em qualquer hipótese, 

comprovar os requisitos assinalados no art. 927 do CPC (...)”. Por outro 

lado, desde que satisfatoriamente demonstrados tais requisitos, não ficam 

ao arbítrio do juiz a concessão ou a denegação da tutela sumária; ele tem 

o dever e não a faculdade de conceder a liminar. Na situação em análise, 

verifica-se que o autor detém a posse direta do bem, realidade esta que 

se conclui através da análise dos documentos de fls. 22/35, tais como, 

Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com matrículas de 

n°. 24.146 e 24.432 referente a área discutida. Quanto a invasão praticada 

pela ré, o fato ficou caracterizado pela análise do documento de fls. 50/52, 

os quais demonstram a notificação extrajudicial para a mesma sair dos 

lotes. No que pertine à data em que ocorreu a invasão, verifica-se que a 

presente ação foi intentada dentro de um ano e dia, permitindo a escolha 

do procedimento especial previsto nos artigos 560 e ss. do Código de 

Ritos. Sendo assim, presentes todos os requisitos legais exigidos na 

espécie, o deferimento do pedido de liminar, sem justificação prévia, é 

medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO. LIMINAR DEFERIDA. 

CONFIRMAÇÃO. RENOVAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 

Deferida liminar de reintegração de posse, o réu interpôs o competente 

recurso, o qual não foi conhecido, por deficiência na instrumentalização. 

Confirmada a ordem de desocupação, não é possível reiterar o pleito em 

sede recursal, diante da preclusão. PRELIMINARES. AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. Desnecessidade de realização de audiência de 

justificação prévia quando, estando a petição inicial devidamente instruída, 

o juiz verificar a presença dos pressupostos do art. 927 do CPC. 

INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Compete ao Ministério Público 

intervir nas causas em que houver interesse público, na condição de 

custos legis. Nesta hipótese, o parquet terá vista dos autos depois das 

partes, conforme disciplina o art. 83 , I , do CPC . Preliminar arguida em 

contestação, quando, de forma regular, ainda não havia sido oportunizada 

a manifestação do Ministério Público. Ausência de irregularidade. 

ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PELO MUNICÍPIO. REGIMENTO DE CUSTAS. 

O artigo 5º, parágrafo único, alínea d, da Lei Estadual n. 8.121/85, autoriza 

o andamento das ações ajuizadas por pessoas jurídicas de direito público 

independentemente do pagamento de custas. Interlocutória confirmada. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática. (Agravo 

de Instrumento Nº 70056499304, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 19/09/2013)”. 

Ante o exposto, DEFIRO, ‘initio litis’, o pedido de liminar de reintegração de 

posse nos lotes urbanos de matrícula n°. 24.146 e 24.432, junto ao CRI de 

Diamantino, localizados na Rua 10, Quadra 72, Novo Diamantino, a ser 

cumprido com as diligências de praxe. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 20 de junho de 2018, às 14:30 horas. Intimem-se as 

partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 
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(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, 27 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000284-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 1000284-66.2018.8.11.0005, 

: Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[ESBULHO / 

TURBAÇÃO / AMEAÇA]. AUTOR: JOSE SILVA FORTES RÉU: JULIANA 

SANTANA DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse de bem móvel ajuizada por JOSÉ SILVA FORTES em face de 

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Relata o requerente que comprou uma motocicleta, marca Honda 

Biz 125 EX, ano 2014/2015, cor vermelha, placa QBC 7009, tendo recebido 

procuração da outorgante Suely Maria de Almeida para efetuar a 

transferência para si ou para terceiros. Assevera que, como não estão 

mais vivendo juntos, mudou-se para outra residência, contudo, a requerida 

continuou usando a motocicleta do autor, sem o seu consentimento, pois o 

mesmo pediu que ela devolvesse o veículo, bem como a documentação. 

Afirma que ela lhe entregou o documento do veículo, e ele deixou 

guardado em seu carro, contudo, ela pegou o documento novamente, de 

forma sorrateira e clandestina. Requer, liminarmente, a reintegração de 

posse no bem móvel descrito na inicial. Juntou documentos, às fls. 10/12. 

Passo a análise do pedido liminar. O pedido para deferimento da Justiça 

Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo 

Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade 

de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.11) demonstra que a parte autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Primeiramente, faz-se necessário salientar que a medida liminar 

possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento. Segundo 

dicção do artigo 562, do NCPC, em razão dos argumentos expostos e 

documentos atrelados na petição inicial, verifico que são verossímeis e 

plausíveis, numa primeira análise, os fatos alegados pela parte autora, 

consistentes na injusta privação da posse de um bem que lhe pertence. 

No caso em comento, verifica-se que foi demonstrado o esbulho praticado 

pela requerida, tendo em vista que se nega a restituir a motocicleta da 

parte autora. A posse do autor sobre o bem litigioso resta clarividente, 

uma vez que a procuração anexada aos autos (fls. 12) confere amplos 

poderes a parte autora para vender ou transferir o veículo discutido para 

quem quiser, inclusive para ele mesmo. Neste sentido: UNIÃO ESTÁVEL - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE Procedência - Comprovado que o bem móvel 

(motocicleta) pertencia à autora antes da união estável havida com o réu 

(que se nega a restitui-lo à demandante) Sentença que aplicou 

corretamente o disposto no art. 5º da Lei 9.278/96 Ausência de prova a 

cargo do réu produzir no sentido de que a autora anuiu com a 'troca' da 

motocicleta por um automóvel Esbulho caracterizado - Sentença mantida 

Recursos improvidos. Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : 

APL 9119406472009826 SP 9119406-47.2009.8.26.0000 Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de liminar de reintegração de posse da motocicleta marca 

Honda Biz 125 EX, ano 2014/2015, cor vermelha, placa QBC 7009. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 20/06/2018, às 

13:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, devendo constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. 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, 26 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIMUS COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA WEGERMANN OAB - MT13229/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 1000272-52.2018.8.11.0005, 

: Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. REQUERENTE: 

AGRIMUS COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA. REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por AGRIMUS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Relata a parte autora que no dia 

27/02/2018 foi impedido de retirar talonário de cheques do Banco Sicredi, 

sob o argumento de que seu nome e NCNP estavam negativados junto aos 

órgãos de proteção ao crédito – SERASA e SPC, referente a uma dívida 

com a empresa Telefônica do Brasil. Afirma que entrou em contato com a 

empresa requerida, onde a funcionária da mesma confirmou débitos 

vencidos de dois contratos, ambos no CNPJ da empresa, referente a 

instalação de duas linhas de telefone no Estado de São Paulo. Alega que 

em ligação com a requerida, informou que não tinha autorizado qualquer 

compra em seu nome e que não havia solicitado nenhuma instalação de 

linhas telefônicas, explicando que a empresa não possui endereço em São 

Paulo. Aduz que questionou a atendente, informando que não reconhece a 

dívida, sob o argumento de que jamais realizou qualquer contratação com 

a parte requerida. Assevera que fez boletim de ocorrência do presente 

caso, e que tentou, novamente, resolver o problema com a parte 

requerida, contudo, não obteve êxito. Ressalta que as restrições impedem 

financiamentos com bancos, para viabilizar o regular funcionamento da 

empresa. Pugnou em sede de tutela antecipada a exclusão de seu nome 

das instituições de proteção ao crédito, SPC e demais órgãos. Juntou 

documentos, às fls. 19/37. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. De 

início, entendo que ao presente caso devem ser aplicadas as regras da 

legislação consumerista, ante a relação de consumo que se apresenta. 

Com efeito, o art. 300, do Novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo." No que tange ao pedido antecipatório para que 
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a demandada exclua o nome da parte autora dos órgãos de restrições de 

crédito, tenho comigo que deve ser deferido. Isso porque, a prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que a 

parte autora não reconhece o referido débito. Também se encontra 

configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto 

inquestionáveis são os prejuízos da parte autora com seu nome inscrito 

nos órgãos de restrições de crédito. Note-se, ademais, que não há 

qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso 

seja julgado improcedente o pedido, poder-se-á incluir o nome do autor no 

cadastro de restrição ao crédito, bem como fazer a cobrança do débito. 

Neste sentido, tem dito o Superior Tribunal de Justiça: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA - NÃO CONCESSÃO. Não se concede o 

pleito antecipatório se, a um exame sumário, as alegações iniciais não se 

mostrarem verossímeis. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DESBLOQUEIO DE LINHA 

TELEFÔNICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. O ajuizamento de ação 

indenizatória em razão de bloqueio injustificado da linha telefônica da 

autora autoriza o Poder Judiciário a conceder a tutela antecipada para 

restabelecimento do serviço até o julgamento final da demanda.” (TJ/RS - 

Agravo de Instrumento Nº 1.0145.15.037291-3/001, Décima Quinta Câmara 

Cível, Relator: DES. MAURÍLIO GABRIEL , Julgado em 17/09/2015). Ante o 

exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora e 

DETERMINO que a demandada exclua o nome da parte autora do SPC e 

demais órgãos de restrições de crédito. Designo audiência de conciliação 

e mediação para o dia 20 do mês de junho de 2018, às 15:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação, 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 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. 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, 27 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001653-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

U. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE FREIRE TEIXEIRA OAB - MT0015662A (ADVOGADO)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

 

Intimar o patrono do Autor para querendo impugnar a contestação em 15 

dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ VEZENTIN DUARTE OAB - PR67597 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. O. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. M. D. S. (TESTEMUNHA)

D. V. (TESTEMUNHA)

C. M. B. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001706-13.2017.8.11.0005 AUTOR: IVONI RODRIGUES OLIVEIRA RÉU: 

FRANCISCO VITOR DE OLIVEIRA JUNIOR I – Ante a informação de 

celebração de transação entre as partes defiro o pedido formulado no id. 

12379802 para cancelar a audiência designada, bem como fixo prazo de 

20 dias para apresentarem a minuta. II – Int. III – Apresentada a minuta de 

acordo dê-se vista ao Ministério Público. Diamantino/MT, 27 de março de 

2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ VEZENTIN DUARTE OAB - PR67597 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. O. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. M. D. S. (TESTEMUNHA)

D. V. (TESTEMUNHA)

C. M. B. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001706-13.2017.8.11.0005 AUTOR: IVONI RODRIGUES OLIVEIRA RÉU: 

FRANCISCO VITOR DE OLIVEIRA JUNIOR I – Ante a informação de 

celebração de transação entre as partes defiro o pedido formulado no id. 

12379802 para cancelar a audiência designada, bem como fixo prazo de 

20 dias para apresentarem a minuta. II – Int. III – Apresentada a minuta de 

acordo dê-se vista ao Ministério Público. Diamantino/MT, 27 de março de 

2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000198-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON AUGUSTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA AMARAL DE LARA (REQUERIDO)

HELOISE HELENA AMARAL DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Intimo patrono do autor da data designada para audiência de Mediação: 

03/05/2018 às 16:30 hs, e do r. despacho a seguir transcrito: I – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. II – Os argumentos trazidos pelo 

autor de que sua situação econômica mudou drasticamente, por si só, não 

é suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos no 

valor anteriormente acordado. Por sua vez, ressalto que é imprescindível 

ouvir a parte adversa para dimensionar a questão fática posta em 

discussão, ou seja, se a pensão alimentícia deve ou não ser mantida. O 

contexto probatório ainda não é suficientemente claro para autorizar a 

exoneração pretendida. Posto isso, indefiro o pedido.III – Encaminhe os 

autos ao CEJUSC para designar audiência de conciliação/mediação com 
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consequente citação, conforme prevê o artigo 334 do Código de Processo 

Civil, podendo a parte ré oferecer contestação no prazo de 15 dias, cujo 

termo inicial será a data, nos termos do artigo 335: (...) IV – Int. V – Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Diamantino/MT, 21 de março de 2018. (a) 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103445 Nr: 3182-74.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 3182-74.2015.811.0005.

I – Designo audiência admonitória para o dia 14.05.2018 às 15h40min.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 26267 Nr: 656-86.2005.811.0005

 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: Eliana Muriana de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lucivalte Almeida de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Mônica Larisse Alves Araújo - OAB:14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

I – Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 30 dias

II – Decorrido o prazo diga o Requerente

II – Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 361 Nr: 588-59.1993.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rogério da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora, Maria Luiza Cunha Cavalcanti - Procuradora da 

Fazenda Pública - OAB:6847-mt, Romes Júlio Tomaz - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaribe Adrião de Oliveira - 

OAB:3.701/MT

 Vistos

I – Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 120 dias

II – Decorrido o prazo diga o Exequente

II – Int

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 12934 Nr: 871-04.2001.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Gazin - Jair josé Gazin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- OAB:Procuradora, Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora, Maria Luiza Cunha Cavalcanti - Procuradora da 

Fazenda Pública - OAB:6847-mt, Monica Pagliuso S. de Mesquita - 

Procuradora Estado - OAB:, Sandra Mara Contes Lopes - 

OAB:MT-7.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Lúcia Pereira 

Maciel Serra - OAB:MT-7.648, Helton George Ramos - OAB:11237-A, 

Jorge Benjamin Cury - OAB:914/MS, Waldir Cechet Júnior - 

OAB:4.111/MT

 Vistos

I – Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 120 dias

II – Decorrido o prazo diga o Exequente

II – Int

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84241 Nr: 3404-81.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 Vistos

I – Intime-se da penhora e avaliação de fls., 61/70, os patronos dos 

Executados.

II – Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36766 Nr: 1605-08.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Fernandes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Vistos.

I – O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização 

do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados no artigo 

3º, §1º do Provimento n.º 11/2017-CM, por malote digital/e-mail.

II – Após o retorno com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 

3º, II do Código de Processo Civil, devendo ser instruído com os 

documentos descritos no artigo 4º, § 1º do Provimento supracitado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37363 Nr: 2200-07.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

I – O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização 

do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados no artigo 

3º, §1º do Provimento n.º 11/2017-CM, por malote digital/e-mail.

II – Após o retorno com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 

3º, II do Código de Processo Civil, devendo ser instruído com os 

documentos descritos no artigo 4º, § 1º do Provimento supracitado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102593 Nr: 2774-83.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Julio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos.

I - Indefiro o pedido de expedição de R.P.V., uma vez que a condenação 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios recaiu para o Embargado.

 II – Traslade-se cópia da sentença para os autos em apenso.

III – Intime-se

IV – Arquive-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88686 Nr: 1014-70.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento n.º 11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização 

do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados no artigo 

3º, §1º do Provimento n.º 11/2017-CM, por malote digital/e-mail.

II – Após o retorno , com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 

3º, II do Código de Processo Civil, devendo ser instruído com os 

documentos descritos no artigo 4º, § 1º do Provimento supracitado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 17119 Nr: 687-77.2003.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 Autos: 687-77.2003.811.0005.

I. O presente feito trata-se de execução fiscal contra Mário José Basso, 

constando como débito o valor de R$ 2.097,78, atualizado até 21.03.2003 

(fl. 03).

Foi determinada a citação do executado em 29.04.2003 (fl. 05), efetivada 

em 14.07.2003 (fl. 08).

Aportou aos autos pagamento no valor integral da dívida (fl. 13), 

entretanto em 21.12.2003.

É o relatório. Decido.

Nota-se que o executado pagou a dívida, entretanto o valor na época 

encontrava desatualizado, pois a última atualização ocorreu em março de 

2003 e a data do pagamento ocorreu em 21.12.2003.

Entre esse interregno de tempo deve ser atualizado o valor e descontado 

o montante pago, qual seja R$ 2.097,78, apurando-se o saldo 

remanescente.

 Obtido o saldo somente este deverá ser atualizado.

Posto isso, nesses termos acolho parcialmente o pedido de fl. 104/105, 

pois não parece correto o valor da execução apresentado à fl. 124/125.

II. Int.

III. Dê-se vista a exequente para apresentar cálculo observando o teor da 

decisão, discriminando tais valores.

 Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96353 Nr: 3284-33.2014.811.0005

 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: Lidomar Muller

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3284-33.2014.811.0005.

I – Certifique se o embargo de declaração é tempestivo.

II – Dê-se vista ao embargado dos embargos de declaração com 

fundamento no artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

 Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91288 Nr: 3448-32.2013.811.0005

 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: PJP, MCBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Roberta Corazza de Toledo Ribeiro - 

OAB:11592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dorileo Vieira - 

OAB:10.723

 Autos n. 3448-32.2013.811.0005.

I – Trata-se de ação de alimentos proposta por Pietra Jorge Patricio, 

representada por sua genitora Milena Claudia Brito Jorge, contra Luiz 

Carlos de Oliveira Patrício.

Às fls. 60/61 as partes celebraram acordo.

O Ministério Público manifestou pela designação de audiência de 

ratificação a fim de compreender o rateio das despesas extraordinárias no 

acordo entabulado, de modo a atender as necessidades da filha menor (fl. 

67).

À fl. 92 consta certidão negativa de intimação da requerente, noticiando 

sua mudança para a comarca de Lucas do Rio Verde-MT, ocasião em que 

foi expedida carta precatória e intimada a autora à fl. 97v.

Em seguida, decorreu o prazo sem que a autora tivesse manifestado nos 

autos (fls. 74, 81 e 98).

O Ministério Público manifestou pela extinção do processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos observo que a presente demanda tramita desde 20 

de dezembro de 2013.

À fls. 97/98 foi certificado que a representante da autora foi intimada para 

dar prosseguimento no feito, entretanto quedou-se inerte.

 Assim, a autora deixou de realizar atos processuais que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 dias, apesar de devidamente 

intimada para tanto.

Posto isso, ante o desinteresse da parte no prosseguimento do feito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito.

II – Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82199 Nr: 892-28.2011.811.0005

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Maria da Conceição, Jussara Alves de Arruda 

da Silva, Joel Davino da Silva, João Aureliano da Silva, Leticia Lazzari 

Fantin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o 

pedido dos autores Josefa Maria da Conceição, Joel Davino da Silva e 

Letícia Lazzari Fantin, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.Condeno os autores ao pagamento, de maneira solidária, das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no §2º do 

artigo 85 do CPC. A condenação fica suspensa nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Diamantino, 23 de março de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100096 Nr: 1507-76.2015.811.0005

 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: Sandra Maria de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 1507-76.2015.811.0005.

I – Compulsando os autos verifico que não existem documentos 

suficientes para corroborar as afirmações do autor e do réu.

Para elucidação dos fatos faz-se necessário a autora e/ou réu apresentar 

o edital do concurso que a autora foi aprovada, cargo e requisitos deste 

cargo.

Isso porque embora o réu mencione que a autora tomou posse em um 

cargo de nível fundamental, a documentação apresentada não é clara 

nesse sentido.

Além disso, deve-se comprovar o nível escolar a qual a autora deve ser 

enquadrada, se correspondente aquele com o qual passou no concurso. 

Também, a prova é precária nesse ponto.

Outrossim, os requisitos necessários para o enquadramento no cargo 

Técnico Administrativo Educacional à época dos fatos, por exemplo nível 

escolar necessário para o enquadramento.

Nesta medida, intime a autora e réu para esclarecerem todos os pontos 

mencionados acima no prazo de 30 dias.

 Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93141 Nr: 1369-46.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 1369-46.2014.811.0005.

I. Recebo o recurso de apelação.

II. Em seguida, encaminhe o presente feito ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95263 Nr: 2555-07.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Rodrigues Amador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 2555-07.2014.811.0005.

I. Recebo o recurso de apelação.

II. Em seguida, encaminhe o presente feito ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94325 Nr: 2021-63.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilton Pinto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 2021-63.2014.811.0005.

I. Recebo o recurso de apelação.

II. Em seguida, encaminhe o presente feito ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83542 Nr: 2537-88.2011.811.0005

 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: João Antonio de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2537-88.2011.811.0005.

I- Visando o esclarecimento dos fatos defiro o pedido de fl. 234.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96789 Nr: 46-69.2015.811.0005

 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: AHdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTNdA, CHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulinda Maria Alves Rodrigues 

- OAB:16351, Roberta Corazza de Toledo Ribeiro - OAB:11592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Núcleo Juridico UNEMAT - OAB:

 Autos n. 46-69.2015.811.0005.

I- Dê- se vista ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 12 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83303 Nr: 2225-15.2011.811.0005

 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: Amarante Gomes Bortoloto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 2225-15.2011.811.0005.

I – Arquive-se.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 2891-50.2010.811.0005

 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: José Carlos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 2891-50.2010.811.0005.

I- Em decorrência da procuração defiro o pedido de fls. 289/290.

II- Int.

 Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82707 Nr: 1484-72.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Onorio Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 1484-72.2011.811.0005.

I- Em decorrência da concordância de fl. 236 homologo os cálculos de fls. 

228/233. Expeça-se RPV.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 33282 Nr: 1548-24.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Carlos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Autos n. 1548-24.2007.811.0005.

I – Em decorrência da procuração defiro o pedido de fls. 267/268.

II- Int.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37951 Nr: 2764-83.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalte Jose de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176, Wládia C.de Maracaba 

Calheiros de Lima - OAB:1585151

 Autos n. 2764-83.2008.811.0005.

I- Intime o réu para prestar informações atualizadas sobre o RPV no prazo 

de 30 dias.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101484 Nr: 2229-13.2015.811.0005

 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: Herivelto Lima Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Herivelto Lima Damascena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Humberto Damascena - 

OAB:4846/MT, Osvaldo Antonio Ribeiro - OAB:1422 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2229-13.2015.811.0005.

I- Defiro o pedido formulado no item II de fl. 60 e nomeio o inventariante 

Ulisses Lemes de Pinho Damasceno.

II- Intime o inventariante para especificar acerca da posse do bem imóvel.

III- Visando o esclarecimento dos fatos defiro os pedidos formulados nos 

itens V, VI, VII, VIII de fl. 60/verso

IV- Int.

V- Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 42164 Nr: 2965-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2965-41.2009.811.0005.

I- Dê-se vista ao executado da petição e documento de fls. 185/194.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39326 Nr: 198-30.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Pereira de Macêdo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lourdes Barbosa 

Bastos (Procuradora Federal) - OAB:3.833
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 Autos n. 198-30.2009.811.0005.

I- Em decorrência da procuração defiro o pedido de fls. 322/323.

II- Int.

 Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84722 Nr: 3964-23.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT, Juviano Lincoln

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Autos n. 3964-23.2011.811.0005.

I- Em decorrência da decisão proferida no RE 852.475 - SP determino a 

suspensão dos autos.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 35774 Nr: 618-69.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clotildes Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Autos n. 618-69.2008.811.0005.

I- Visando o esclarecimento dos fatos defiro os pedidos de fls. 236 e 

verso.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36583 Nr: 1419-82.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Matias Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelâine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:1874419 - Mat., Carolina Lages 

Echeverria - Procuradora Federal - OAB:

 Autos n. 1419-82.2008.811.0005.

I- Expeça-se RPV.

II- Int.

 Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39758 Nr: 592-37.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia de Araújo Serpa - 

Procuradora - OAB:, Nicole Romeiro Taveiros (Procuradora 

Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Autos n. 592-37.2009.811.0005.

I- Em decorrência da concordância (fl.282/verso) homologo cálculo de fls. 

276/281.

II- Int.

 Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97951 Nr: 579-28.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n.579-28.2015.811.0005.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31.7.2018, 

primeira data livre na pauta, às 13:00 hs.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 92692 Nr: 1057-70.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Ivo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n.1057-70.2014.811.0005.

I. Designo o dia 31.7.2018 , primeira data livre na pauta, às 16:30 hs, para 

interrogatório do Acusado Luciano Ivo da Silva.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 12191 Nr: 113-25.2001.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izidoro Zulli, Josepha Colli Zulli, Nicola Cassani Zulli, 

Maria Gonçalves Zulli, Célia Regina Alves Zulli, Enio Zulli, Silvio Zulli, 

Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda, 

Luzia Leonilde Lesse Zulli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Gisele Raquel Zulli - OAB:10397/MT, Norberto Ribeiro 

da Rocha - OAB:1035-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B, Marcos Aparecido Polon - OAB:5.762-A/MS, Marcos 

Sborowski Polon - OAB:9969/MT

 Autos n. 113-25.2001.811.0005.

I – Dê-se vista as partes de certidão antecedente.

Diamantino/MT, 14 de março 2018.
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Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 81273 Nr: 137-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalina Oliveira Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 137-04.2011.811.0005.

I- Em decorrência da procuração defiro o pedido de fls. 305/306.

II- Int.

 Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85512 Nr: 908-45.2012.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 908-45.2012.811.0005.

I – Dê-se vista ao executado de petição e documentos de fls. 74/80.

II- Int.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 81971 Nr: 611-72.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geotop Contruções e Terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Junior Maggi - 

OAB:10.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha 

Bezerrra - OAB:MT 7.709-B, Everton José Pacheco Sampaio - 

OAB:5776/MT, Luciana Amália Alves - OAB:MT 9.534, Raimundo 

Pacheco Sampaio - OAB:11397/MT

 Autos n. 611-72.2011.811.0005.

I- A sentença determinou: dedução da base de cálculo do ISS os gastos 

com materiais empregados na construção civil; declarou incidentalmente a 

inconstitucionalidade do artigo 183, X, do Código Tributário Municipal; 

excluiu da capitalização dos juros de mora, limitando-as a 1% ao mês (fl. 

93/ verso).

Nesse aspecto, bem se observa que não foi reconhecido o pagamento 

parcial do débito. Aliado a isso, o exequente reconheceu o pagamento 

parcial no valor de R$ 991,77 (fl. 115).

Posto isso, indefiro o pedido de fls. 105/106, pois em desacordo com a 

sentença, fixando aquele indicado no cálculo de fl. 117.

II- Int.

Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83430 Nr: 2387-10.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Silva da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Prefeitura 

Municipal de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para 

que, junte aos autos documentos nos termos da resolução 115, art. 6º do 

CNJ, para fins de envio de precatório pendente no Sistema de precatório 

do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84293 Nr: 3463-69.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Manrique Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Autos n. 3463-69.2011.811.0005.

I – Efetive o arquivamento, pois a parte é beneficiária de justiça gratuita.

II- Int.

Diamantino/MT, 14 de março 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94481 Nr: 2120-33.2014.811.0005

 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: Luzia Lima dos Santos, Marcilio Santana de Almeida 

Junior, Eric Lima de Almeida, Wesley Lima de Almeida, JdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcilio Santana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Rodrigues Filho - 

OAB:OAB/MT 14225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2120-33.2014.811.0005.

I – Em decorrência da certidão de fl. 58 intime a inventariante para dar 

andamento aos autos em 15 dias, sob pena de remoção.

Diamantino/MT, 14 de março 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91403 Nr: 76-41.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide 

Maria de Almeida Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Autos n. 76-41.2014.811.0005.

I- A pretensão do embargado é compensar o débito decorrente dos 

honorários advocatícios do qual é devedor com o crédito na execução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários 

advocatícios, quando vencedora a fazenda pública, não constituem débito 

autônomo do procurador, porque integram o patrimônio da entidade, sendo 

possível a compensação (RESp. 1668647158).

Posto isso, revogo a decisão de fls. 63 e verso e defiro o pedido de 

compensação.

II- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 81901 Nr: 521-64.2011.811.0005

 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: Joselino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 521-64.2011.811.0005.

I – Expeça-se alvará para levantamento do saldo remanescente.

II- Int.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112557 Nr: 4001-74.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Mendes de Arruda

 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

 Autos n. 4001-74.2016.811.0005.

I. Designo o dia 27.8.2018, às 15:25 hs, para audiência com a finalidade de 

ouvir as testemunhas Lorrane Ferreira Gonçalves da Silva e Wellinton dos 

Anjos Soares(mediante condução coercitiva), e interrogar o acusado.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 89246 Nr: 1585-41.2013.811.0005

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Vargas Pinto, Maria Helena Fabri Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - 

OAB:16040/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 1585-41.2013.811.0005.

I- Extraia cópia integral dos autos e encaminhe para a Diretoria do Foro e 

Delegacia de Polícia para fins de averiguar a subtração do documento de 

fl. 52.

II- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

III- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84198 Nr: 3359-77.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uniaço Construção e Comercio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Laura Secco - 

OAB:15.421 MT, João Paulo Moreschi - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Aude - 

OAB:4.667/MT, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 Autos n. 3359-77.2011.811.0005.

I- Em análise dos autos, observo que o RPV foi expedido em 06.03.2017 

(fl. 77).

Posto isso, indefiro o pedido de fls. 90 e verso.

II- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101669 Nr: 2307-07.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Autos n. 2307-07-2015.811.0005.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27.8.2018, às 

17:00 hs.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95553 Nr: 2819-24.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, Adriana Furini Scardua, Pâmela Scardua Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Dias de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 Autos n. 2819-24.2014.811.0005.

I- Defiro pedido de fl. 133.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91366 Nr: 47-88.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdS, VCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 47-88.2014.811.0005.

I- Defiro o pedido de fls. 76/77.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 124240 Nr: 507-36.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Gomes Pereira - 

OAB:21073 - MT, Joaquim Gomes de Oliveira - OAB:17614/MT

 Intimação do Patrono do Executado, para que fique ciente do CALCULO 

DE PENA de fls. 41, e querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 124235 Nr: 505-66.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Celestino Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Intimação do Patrono do Executado, para que fique ciente do CALCULO 

DE PENA de fls. 62 e querendo se manfieste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 124241 Nr: 508-21.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Levino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Intimação do Patrono do Executado, para que fique ciente do CALCULO 

DE PENA de fls. 40, e querendo se manfieste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90756 Nr: 3013-58.2013.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Emerson Campos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3013-58.2013.811.0005.

I – Dê-se vista as partes e, nada sendo requerido, efetive o arquivamento.

Diamantino/MT, 14 de março 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101700 Nr: 2326-13.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Luiz Carlos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna Marcia Campos do 

Nascimento - OAB:9882/O, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 Autos n. 2326-13.2015.811.0005.

I. Ante a juntada de petição via PEA, redesigno o ato para o dia 

06.08.2018, às 13:00 horas.

II. Efetive a intimação de Valdir M. Gomes e Leandro Lopes Rebelo.

III. Solicite informações sobre as Cartas Precatórias.

IV. Int.

V. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 1056-61.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Pupulin

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

Estadual de Trânsito do Mato Grosso -Detran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:3.946/MT, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 Autos n. 1056-61.2009.8.11.0005.

I – Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

- Delimitação da questão de fato e produção probatória:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre: i) informação ao DETRAN/MT para baixa do veículo.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser limitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. É imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

- Decisão:

Posto isso:

i) defiro a juntada de novos documentos;

ii) designo o dia 9.7.2018, às 15:15 horas, para audiência de instrução. O 

rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo comum de 15 dias, 

contados da intimação da presente decisão.

II – Int.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 30190 Nr: 1261-95.2006.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamaframe Auto Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274

 Autos n. 1261-95.2006.811.0005.

I- Como medida prévia a análise dos autos requisite-se cópia atualizada da 

matrícula n. 21.341- CRI de Diamantino/MT.

II- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 28448 Nr: 2240-91.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tronco Empreendimentos Agropecuários e Construções 

Ltda, Lúcio Mario Cavalcanti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, Umbelino 

Alves Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Gonçalves da Silva - 

OAB:4181, Luiz Augusto Borges Carranza - OAB:8891/MT, Richard 

Rodrigues da Silva - OAB:8602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos n. 2240-91.2005.811.0005.

I- Dê-se vista ao autor para apresentar procuração com poderes para 

renúncia.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86449 Nr: 2069-90.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 Autos n. 2069-90.2012.811.0005.

I- Aguarde, em cartório, o julgamento do recurso de agravo de 

instrumento.

II- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84488 Nr: 3705-28.2011.811.0005

 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: Rudi Pudell

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3705-28.2011.811.0005.

I- Defiro o pedido de fls. 161/162 e fixo o prazo de 45 dias para 

cumprimento.

II- Int.

 Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91809 Nr: 389-02.2014.811.0005

 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: Fernando Cezar Lanzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Vattos, Maria Aparecida da Silva 

Vattos, Antônio Valmir Vattos, Paulo Geraldo Vattos, Marinete de Fátima 

Ignácio Vattos, Rosinei de Fatima Barchi Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:11564-A

 Posto isso, realizando um juízo de cautela e ante a fungibilidade, defiro os 

pedidos de fls. 215/218 e 219/224 com o fim de determinar o bloqueio, a 

ser realizado nos autos n. 2932-22.2007.8.11.0005 – código n. 34725 – 

Primeira Vara de Diamantino/MT, dos valores de R$ 51.124,84, R$ 

47.520,00 e R$ 264.000,00.II – Int.Diamantino/MT, 26 de março de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 125017 Nr: 847-77.2018.811.0005

 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: Fernando Cezar Lanzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lanzoni, Gilmara Santos Guimarães 

Moitinho Lanzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Esse bloqueio se refere ao crédito do réu decorrente de acordo 

judicial, sendo certo que tem por finalidade resguardar a cota parte do 

autor na partilha referente ao imóvel anteriormente descrito. Isso é 

necessário por ser o mecanismo mais efetivo para resguardar o crédito do 

autor, considerando que o imóvel encontra-se com diversas 

penhoras/ônus e foi, ao que parece, vendido para terceira pessoa.O valor 

a ser bloqueado, neste juízo de cognição horizontal, deve ser de R$ 

3.000.000,00, conforme cálculo elaborado pela parte autora (fl. 17). Por 

fim, registro que se trata de tutela provisória de urgência, com o fim de 

bloquear os valores e colocar a disposição deste juízo, em conta de 

depósito judicial do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Esses valores 

somente serão liberados caso a demanda inicial seja julgada procedente 

em sentença com trânsito em julgado.Posto isso:i) defiro o bloqueio de R$ 

3.000.000,00, a ser realizado nos autos n. 2932-22.2007.8.11.0005 – 

Primeira Vara de Diamantino/MT. Esse bloqueio não atinge a cota parte 

referente aos honorários advocatícios do advogado;ii) oficie-se ao CRI de 

Lucas do Rio Verde/MT para averbar na matrícula n. 2.321 a pendência da 

presente demanda;iii) intime o autor para, em 15 dias, apresentar cópia 

atualizada da matrícula n. 2.321 – CRI de Lucas do Rio Verde/MT.III – Intime 

o autor para emendar a inicial e incluir no polo passivo José Roberto 

Vattos, Maria Aparecida da Silva, Antonio Valmir Vattos, Rosinei de Fátima 

Barchi Vattos, Paulo Geraldo Vattos e Marinete de Fátima Ignácio Vattos.IV 

– Cumprido o item III, encaminhe os autos ao CEJUSC para audiência de 

conciliação/mediação.V – Int.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86443 Nr: 2057-76.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 2057-76.2012.8.11.0005.

I – O município de Diamantino/MT interpõe impugnação sustentando, em 

síntese, erro no período de cálculo do FGTS e valores, bem como não 

observância do previsto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 (fls. 188/189).

O embargado sustenta a improcedência da impugnação (fls. 191/194).

É o relatório. Decido.

O acórdão estabeleceu o período laborado: 1º de outubro a 28 de 

dezembro de 2007; 4 de maio a 4 de novembro de 2009; 4 de novembro de 

2010 a 31 de janeiro de 2011; 1º de fevereiro a 31 de julho de 2011 (fl. 

148/verso).

Por sua vez, o valor base é aquele recebido pelo exequente nesses 

períodos, pois sobre ele incide o FGTS.

Posto isso, acolho a impugnação o que faço para:

(i) fixar o valor de R$1.069,89 a título de FGTS.

II – Int.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109340 Nr: 2259-14.2016.811.0005

 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: Margarida Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - rep. pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grossso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2259-14.2016.811.0005

I – Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 41833 Nr: 2639-81.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 2639-81.2009.811.0005.

I – Intime-se o autor para, em 15 dias, cumprir a determinação judicial (fl. 

301), sob pena de remoção.

II – Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 5704 Nr: 60-59.1992.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Centro Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Santos Damaceno 

- OAB:7065

 Autos n. 60-59.1992.811.0005.

I- Intime o executado para, em 05 dias, indicar a localização do veículo 

bloqueado (fl. 234), sob pena de multa.

II- Int.

 Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 20702 Nr: 2749-90.2003.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Safra Comércio Representação Importação 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Autos n. 2749-90.2003.811.0005.

I – Visando a satisfação da execução defiro o pedido de fl. 137.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43589 Nr: 253-44.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Autos n. 253-44.2010.811.0005.

I – Em decorrência da petição de fl. 275 expeça-se precatória. No que se 

refere aos honorários advocatícios expeça-se RPV.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 25216 Nr: 2842-19.2004.811.0005

 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: ACdS, VGdS, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS, NdCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aletéa Zanatta 

Cassiano Ourives - Defensora Pública Substituta - OAB:

 Autos n. 2842-19.2004.811.0005.

I – Efetive a citação de Edifrei José de Souza, Elizagela Meira de Souza, 

Evalbter Meira de Souza, Nildo Meira de Souza e Edmil Meira da Souza (fl. 

284). No caso de réu sem endereço efetive a citação por edital.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86606 Nr: 2219-71.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Gomes de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:Mat.n°1662135

 Autos n. 2219-71.2012.811.0005.

I- Dê-se vista ao exequente da petição e documento de fls. 198/199.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100074 Nr: 1496-47.2015.811.0005

 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: Maria Auxiliadora da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1496-47.2015.811.0005.

I- A pretensão do embargante consiste, mais uma vez, em rediscutir o teor 

da sentença de fl. 53, o que não é possível via aclaratória. Aliado a isso, 

não cabe ao julgador responder ao questionamento da parte, eis que a 

sentença foi clara ao explicitar o motivo da extinção do processo.

II- Int.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 106881 Nr: 1143-70.2016.811.0005

 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 do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Lauro Josney Correa, Itamar 

José Pissolato, Valdemar Airton Pissolato, Laboratorio São João Batista, 

Gislene Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Solange Terezinha Carvalho Pissolato - 

OAB:11611813

 Autos n. 1143-70.2016.811.0005.

I- Cumpra a r. decisão proferida no RAI n. 100 2796-71.2017.8.11.0005.

II- Determino o sigilo dos 552 anexos, conforme artigo 103 da resolução 

CFM n. 1.931/2009 e artigo 189, III, do Código de Processo Civil.

III- Defiro o pedido formulado nos itens 2 e 4 de fl. 2.750, com posterior 

conclusão.

IV- Int.

V- Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101069 Nr: 1958-04.2015.811.0005

 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: Vanderlei da Silva Ormond

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1958-04.2015.811.0005.

I- Intime o réu para, em 45 dias, comprovar a implantação do benefício.

II- Int.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 20306 Nr: 2584-43.2003.811.0005

 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: Paulina Silva de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Alberto Brandão Henriques Maimoni - 

OAB:7234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT, Lea Emile M. Jorge de Souza - OAB:Mat. 1585180

 Autos n. 2584-43.2003.811.0005.

I- Intime o executado para, querendo e no prazo de 30 dias, impugnar a 

execução.

II- Int.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104326 Nr: 273-25.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 Autos: 273-25.2016.8.11.0005.

Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Embargado: Sebastião José da Silva.

Tipo de ação: embargos à execução.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ingressou com embargos à 

execução contra Sebastião José da Silva sustentando, em síntese, 

excesso de execução (fls. 05/10).

Em impugnação o embargado sustenta a procedência dos embargos à 

execução (fls. 32 e verso).

É o relatório. Decido.

- Esclarecimento inicial:

Sob o rito do artigo 730 do Código de Processo/1973 a defesa da Fazenda 

Pública na execução de sentença se dava com a interposição de 

embargos, situação alterada com o artigo 535 do Código de Processo 

Civil/2015. Entretanto, em respeito aos atos processuais praticados sob a 

regência da norma revogada, conforme prevê o artigo 14 do Código de 

Processo Civil/2015, passo a análise do embargo à execução.

- Mérito:

Em decorrência da concordância do embargado resta a homologação do 

cálculo apresentado pelo embargante.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o embargo à execução com a finalidade de 

homologar o cálculo de fl. 17, o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso III, ‘a’, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98893 Nr: 1041-82.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1041-82.2015.8.11.0005.

I – Especifiquem as provas que pretendem produzir.

II – Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103150 Nr: 3033-78.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito Figueiredo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Autos: 3033-78.2015.8.11.0005.

Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Embargado: José Benedito Figueiredo da Silva.

Tipo de ação: embargos à execução.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ingressou com embargos à 

execução contra José Benedito Figueiredo da Silva sustentando, em 

síntese, excesso de execução (fls. 05/07).

Em impugnação o embargado sustenta a improcedência dos embargos à 

execução (fls. 14/15).

É o relatório. Decido.

- Esclarecimento inicial:

Sob o rito do artigo 730 do Código de Processo/1973 a defesa da Fazenda 

Pública na execução de sentença se dava com a interposição de 

embargos, situação alterada com o artigo 535 do Código de Processo 

Civil/2015. Entretanto, em respeito aos atos processuais praticados sob a 

regência da norma revogada, conforme prevê o artigo 14 do Código de 

Processo Civil/2015, passo a análise do embargo à execução.

- Mérito:

Em análise dos autos n. 970-27.2008.8.11.0005, constato que a sentença 

fixou como termo inicial do benefício a data do laudo pericial. Assim, o 
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benefício será devido desde essa data até sua efetiva implantação, o que 

se deu em 16.10.2014.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o embargo à execução com o fim de:

i) fixar o período executado entre 28.9.2011 e 16.10.2014;

ii) extinguir o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98303 Nr: 751-67.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 751-67.2015.811.0005.

I. Designo o dia 27.8.2018, às 14:25 hs, para audiência com a finalidade de 

ouvir as vítimas Alice Soares dos Santos e Antonio Pereira dos Santos e 

interrogar o acusado.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 2506 Nr: 711-18.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT, Marcelo Zandonadi - OAB:4266

 Autos n. 711-18.1997.811.0005.

I. Defiro o pedido de fls. 657.

II. Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99925 Nr: 1447-06.2015.811.0005

 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: Osvaldo Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1447-06.2015.811.0005.

I. Anote a pendência das custas, conforme CNGC.

II. Após, arquive-se.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 89812 Nr: 2163-04.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 Autos n. 2163-04.2013.8.11.0005.

I – Em análise dos autos, constato que após a expedição do ofício 

requisitório a atividade do juízo de origem encontra-se exaurida, sendo 

impossível nova atualização do cálculo.

Posto isso, revogo as decisões que determinaram a atualização do 

cálculo, proferidas após a expedição do ofício de fl. 49.

II – Aguarde, em cartório, o pagamento da RPV.

III – Int.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86435 Nr: 2054-24.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Rodrigues Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Posto isso, acolho a impugnação com o fim de determinar que a correção 

monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, 

até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E.II 

– Encaminhe cópia dos autos ao Ministério Público, conforme determinado 

no v. acórdão.III – Int.Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101048 Nr: 1950-27.2015.811.0005

 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: Genivaldo Torquato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lindinalva Torquato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1950-27.2015.811.0005.

I. Dê-se vista ao Inventariante para, em 15 dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do inventário.

II. Decorrido o prazo, sem manifestação, o processo será extinto pela 

perda superveniente do interesse de agir.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95069 Nr: 2442-53.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 142 de 793



 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Autos n. 2442-53.2014.811.0005.

I. Extraia uma cópia da sentença e da certidão de transito em julgado e 

faça a juntada nos autos n. 241-25.2013.811.0005.

II. Após, arquive-se.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36988 Nr: 1832-95.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiel Bondespacho da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C.de Maracaba 

Calheiros de Lima - OAB:1585151

 Autos n. 1832-95.2008.8.11.0005.

I – O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe impugnação 

sustentando, em síntese, excesso de execução (fls. 317/320).

O embargado apresentou manifestação pedindo a improcedência da 

impugnação (fls. 330/333).

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, constato que a citação se deu em 19.8.2008, data 

da juntada aos autos da carta precatória de citação (fl. 04).

Por sua vez, no julgamento do recurso de apelação/remessa necessária 

n. 148.872/2015, relatado pelo Desembargador Márcio Vidal, o e. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso estabeleceu:

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, 

incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se 

utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de 

março de 2015 e, após, IPCA-E.

Com efeito, nas condenações de natureza não tributária impostas à 

Fazenda Pública a correção monetária e os juros de mora devem 

obedecer ao disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009. Entretanto, a partir de 25.3.2015 a correção 

monetária deverá ser aplicada conforme o IPCA-E, permanecendo a 

incidência dos juros de mora de acordo com a taxa de juros incidentes 

sobre a caderneta de poupança (Recurso Especial n. 205.946/SP, 

submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973, em 

consonância com o decidido no julgamento da modulação dos efeitos da 

decisão de mérito proferida nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF).

Posto isso, acolho a impugnação com o fim de:

i) fixar a data da citação em 19.8.2008;

ii) a correção monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo 

com o INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 

25.3.2015 e, após, IPCA-E.

II – Int.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90887 Nr: 3115-80.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Vitorino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 Autos n. 3115-80.2013.811.0005.

I. Arquive-se.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40016 Nr: 873-90.2009.811.0005

 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: Adão Mendes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enielson Guimarães Campos - 

OAB:5302-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Autos n. 873-90.2009.811.0005.

I. Em decorrência da certidão de fls. 145, efetive o arquivamento dos 

autos.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100206 Nr: 1548-43.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Justina Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1548-43.2015.811.0005.

I- Defiro o pedido de fl. 206 e nomeio inventariante Alexsandro Giovani de 

Souza. Efetue a intimação do inventariante para assinar o termo de 

compromisso e dar andamento aos autos.

II- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 17056 Nr: 633-14.2003.811.0005

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPED- Cooperativa Educacional 

Diamantinense, Joadil Pinheiro Silva Fontes, José Waldemar Malmann 

Genro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Emilio Bianchi Neto - 

Procurador do Estado - OAB:, Daniel Costa de Melo - Procurador 

do Estado de Mato Grosso - OAB:16706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Oliveira Paz - 

OAB:1887/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 Autos n. 633-14.2003.811.0005.

I- Dê-se vista ao exequente da petição e documentos de fls. 405/421.

II- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87540 Nr: 3323-98.2012.811.0005

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

 PARTE AUTORA: Trimec Construções e Terraplanagem Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Marchezan - 

OAB:Oab/MT 6.624, Jose Andre Trechaud e Curvo - OAB:MT / 6624, 

Omar Khalil - OAB:OAB/MT 11.682, William Khalil - OAB:MT-6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Junior Maggi - 

OAB:10.840

 Autos n. 3323-98.2012.811.0005.

I. Dê-se vista ao exequente do pedido de fls. 151/152.

II. Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104411 Nr: 318-29.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Veríssimo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 318-29.2016.811.0005.

I. Designo o dia 31.7.2018, primeira data livre na pauta, às 17:40 hs para 

oitiva da testemunha Joel de Souza Silva.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96979 Nr: 113-34.2015.811.0005

 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: Ana Cláudia Gomes Modesto, Gracieth Eva da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464 A/MT, Everton Benedito dos Anjos - OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos n. 113-34.2015.811.0005.

I. Em decorrência da certidão de fls. 120 efetive o arquivamento.

II. Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95248 Nr: 2541-23.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 2541-23.2014.811.0005.

I. Designo o dia 31.7.2018, primeira data livre na pauta, às 17:50 hs para 

oitiva da vítima Suzana Raquel Horbach.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40267 Nr: 1120-71.2009.811.0005

 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: Maria José de Magalhães Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL - 

OAB:

 Autos n. 1120-71.2009.811.0005.

I. Intime o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 

dias.

II. Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96378 Nr: 3297-32.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlan Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n.3297-32.2014.811.0005.

I. Designo o dia 31.7.2018 , primeira data livre na pauta, às 17:00 hs, para 

interrogatório do Acusado Vanderlan Soares da Silva.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 14528 Nr: 671-60.2002.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLM, RLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 671-60.2002.811.0005.

I – Defiro o pedido de fls. 328/329, expeça-se mandando de busca e 

apreensão.

II – Visando a satisfação da execução defiro o pedido de bloqueio via 

sistema RENAJUD.

III - Int.

Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 6140 Nr: 250-22.1992.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Lar Ltda., José Lidio da Silva Filho, Nely 

Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Corrêa - 

OAB:3628, Joaribe Adrião de Oliveira - OAB:3.701/MT

 Autos n. 250-22.1992.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 
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de penhora online no valor de R$ 260.885,19.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 09 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86422 Nr: 2036-03.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelino Morais da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Posto isso, acolho a impugnação com o fim de determinar que a correção 

monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, 

até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E.II 

– Int.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 33259 Nr: 1523-11.2007.811.0005

 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: APG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT, Tatiana 

Fiumaro Tosta Konageski - OAB:9402-B

 Autos n. 1523-11.2007.811.0005.

I. Em decorrência da certidão de fls. 237, efetive o arquivamento.

II. Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86430 Nr: 2046-47.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leônidas Correa de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Posto isso, acolho a impugnação com o fim de determinar que a correção 

monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, 

até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E.II 

– Int.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 28127 Nr: 1969-82.2005.811.0005

 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 Renê Bortolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Renê Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1969-82.2005.811.0005.

I. Arquive-se.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 4146-96.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFGdS

 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

 Autos n. 4146-96.2017.811.0005.

I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27.8.2018, às 13:25 (Código de Processo Penal – Artigo 399. Recebida a 

denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, 

ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público 

e, se for o caso, do querelante e do assistente). Para o caso de 

testemunha residente em outra comarca expeça-se carta precatória para 

sua oitiva, fixando o prazo de cumprimento em 30 dias no caso de 

acusado preso e 120 dias se estiver em liberdade (Código de Processo 

Penal – Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será 

inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, 

carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. § 1o A 

expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2o Findo o 

prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a 

precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110392 Nr: 2830-82.2016.811.0005

 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: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Geraldo Magela Fernandes Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2830-82.2016.8.11.0005.

I. A 1ª Seção do STJ irá julgar, sob o rito do recurso repetitivo, a legalidade 

da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 
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o tema, quais sejam: REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. 

Aliado a isso, determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Posto isso, determino a suspensão dos autos, nos termos da decisão 

proferida pelo STJ.

II. Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 2039-55.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cechett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Posto isso, acolho a impugnação com o fim de determinar que a correção 

monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, 

até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E.II 

– Int.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 34564 Nr: 2786-78.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Lara da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Vasconcellos 

Rocha - Procurador Federal - OAB:, Nícolas Francesco Calheiros 

de Lima - Procurador Federal - OAB:

 Autos n. 2786-78.2007.811.0005.

I- Dê-se vista ao embargado do embargo de declaração de fls. 253/255.

II- Intime-se.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38632 Nr: 3462-89.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Roque dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Autos n. 3462-89.2008.811.0005.

I- Abra nova vista ao exequente dos documentos de fls. 309/310.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37005 Nr: 1860-63.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nail Lina de Campos, Adriana Paula Tanssini Rodrigues 

Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Autos n. 1860-63.2008.811.0005.

I- A decisão de fl. 175 reconheceu devido o período indicado no 

documento de fl. 158, com a incidência dos honorários advocatícios.

Em síntese, resta saldo credor em favor o exequente, de forma que o 

embargo de declaração não merece acolhimento.

II- Int.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93233 Nr: 1413-65.2014.811.0005

 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: Francisco Arceno Pereira.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arildo Pinheiro de Souza - 

OAB:, Rerison Rodrigo Babora - OAB:9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1413-65.2014.811.0005.

I- Conforme se evola na nota de rodapé n. 1 de fl. 92/verso, a condenação 

ao pagamento das custas processuais ficou suspensa, por força do 

artigo 12 da lei n. 1.060/50.

Posto isso, conheço do embargo de declaração de não o acolho.

II- Int.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97907 Nr: 554-15.2015.811.0005

 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: Sideles De Oliveira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Adair José 

Alves Moreira (Prefeito Municipal)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Essa condenação fica 

suspensa por força da assistência judiciária gratuita. P. R. I. 

C.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 914-91.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Costa Veloso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

Procuradora Federal - OAB:, Diego Pereira Machado - OAB:1526582

 Autos n. 914-91.2008.811.0005.
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I- Em decorrência da procuração defiro o pedido de fls. 322/323.

II- Ante o pagamento julgo extinta a execução, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil.

III- Int.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94932 Nr: 2351-60.2014.811.0005

 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: JVVS, CVS, Selma Vilela dos Santos, Cintya Vilela 

Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2351-60.2014.8.11.0005.

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 35975 Nr: 828-23.2008.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Amaral dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Autos: nº 828-23.2008.811.0005

I – Como medida prévia a análise dos autos intime o executado para, em 05 

dias, indicar a localização dos veículos bloqueados (fl. 75), sob pena de 

multa.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93890 Nr: 1772-15.2014.811.0005

 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: RSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16261, 

Wilker Christi Correa - OAB:16261-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 1772-15.2014.811.0005

I – Dê-se vista ao executado da petição e documento de fls. 94/96.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107469 Nr: 1385-29.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Roberto Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT, Izabelle Epifanio - OAB:19915/O

 Autos n. 1385-29.2016.8.11.0005.

I – Em análise dos autos n. 2155-27.2013.8.11.0005, constato que se trata 

de ação monitória, não sendo cabível a interposição de embargos à 

execução. Aliado a isso, os embargos a serem opostos deveriam ter 

obedecido ao previsto no artigo 1.102-C do Código de Processo Civil de 

1973, vigente à época do fato.

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a 

ausência do interesse/adequação, conforme prevê o artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso I do § 3º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil.

 II – Int.

Diamantino/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 105708 Nr: 715-88.2016.811.0005

 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: MCBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Pacheco 

Castanho - OAB:20.230/O, Silvia Pacheco Castanho - OAB:15680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Novacki Boeira - 

OAB:63698 PR

 Autos: nº 715-88.2016.811.0005

I – Cumpra o item III de fl. 148 com intimação pessoal da empresa A. C. 

Serviços de Manobra.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 520-16.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela de Lima Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582, Thiago Brito da Cunha Maranhão - Procurador - 

OAB:1873226

 Autos: nº 520-16.2010.811.0005

I – Ante o erro material acolho o embargo de declaração para retificar as 

fls. 279/291 para fls. 267/274, nos termos do dispositivo de fl. 284/verso.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 115378 Nr: 1012-61.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Dias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n. 1012-61.2017.811.0005.
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I. Ante a ausência de erro/omissão homologo o cálculo de fl. 103.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101643 Nr: 2294-08.2015.811.0005

 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: FMdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 2294-08.2015.811.0005

I – Dê-se vista ao exequente da petição de fls. 39/41.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 113221 Nr: 4299-66.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Rodrigues Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 Autos n. 4299-66.2016.811.0005.

I. Em decorrência da alteração do endereço do recuperando – fl. 117/118, 

declino a competência ao juízo de Execuções Penais da comarca de 

Cuiabá/MT. Proceda a remessa do presente feito.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86433 Nr: 2049-02.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jary Santana Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2049-02.2012.811.0005.

I- Em decorrência da intimação de fl. 159 homologo o cálculo de fls. 

151/153. Expeça-se RPV.

II- Int.

 Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 89808 Nr: 2159-64.2013.811.0005

 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: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 2159-64.2013.811.0005

I – Cumpra-se a decisão proferida no RAI nº 1011684-29.2017.8.11.000.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104868 Nr: 531-35.2016.811.0005

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Nascimento Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Adélia Maria 

Santos (Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária), Jacildo de 

Siqueira Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 531-35.2016.811.0005

I – Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

grosso.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 96156 Nr: 3186-48.2014.811.0005

 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: José Carlos de Lima, Luzia Moreira da Silva, Valdecy 

Tibalde da Silva, Luíza Maria Corrês da Cunha, Lucy Ana Borges de Brito, 

Leonice Ferreira da Silva, Valdeli de Almeida Chagas Brito, Vania Nunes 

Magalhães de Campos, Wanderley Leite da Silva, Leonardo Gomes de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos: nº 3186-48.2014.811.0005

I – Em complemento ao despacho de fl. 321, intime o réu para trazer aos 

autos as leis referente aos últimos 06 meses anteriores ao ingresso da 

presente demanda.

III – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 10295 Nr: 1067-52.1993.811.0005

 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: APARECIDA HELENA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Dias de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anestor Gaspar da Silva - 

OAB:1414-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 1067-52.1993.811.0005

I – Dê-se vista ao inventariante do documento de fls. 43/44, bem como 

para em 15 dias manifestar interesse no prosseguimento dos autos.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101115 Nr: 1980-62.2015.811.0005
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 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1980-62.2015.811.0005(Código 101115)

 ESPÉCIE: Remoção de Inventariante->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Milta Ribeiro de Arruda

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): MILTA RIBEIRO DE 

ARRUDA, Cpf: 00673020177, Rg: 1560570-1 SSP MT Filiação: Leonino de 

Arruda e Milcia Ribeiro de Arruda, data de nascimento: 03/11/1968, 

brasileiro(a), funcionária pública, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACIMA QUALIFICADA, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA EM 15(QUINZE) 

DIAS, DEFENDER-SE E PRODUZIR PROVAS (ART. 623, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL).

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 980-62.2015.811.0005. I – Intime o 

inventariante por edital. Em seguida, nada sendo requerido nomeia-se a 

Defensoria Pública e curador especial. Diamantino/MT, 26 fevereiro de 

2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior - 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, Celma Mª de Carvalho Rodrigues 

de Souza - Técnico Judiciário, digitei.

Diamantino - MT, 27 de março de 2018

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37958 Nr: 2793-36.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucenildo Almeida dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C.de Maracaba 

Calheiros de Lima - OAB:1585151

 Intimação do Patrono do Autor para comparecer na Secretaria no prazo 

de 05 dias, para retirar o Alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 4868 Nr: 927-42.1998.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevaldo Luciano Souza.

 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, Patrícia Campos da Silva Passos - OAB:28.624/GO

 Intimação do Patrono do Requerido para no prazo legal, apresentar os 

MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 114650 Nr: 619-39.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Garcia dos Reis

 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

 Intimação do Patrono do Executado, para que fique ciente do CALCULO 

DE PENA de fls. 164, e querendo se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40036 Nr: 894-66.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Damião de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado do Autor para no prazo de 05 dias, comparecer 

na Secretaria para retirar o ALVARÁ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 105801 Nr: 768-69.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M . Spigiorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Autos n. 768-69.2016.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora on line no valor de R$ 40.218,75.

II – Efetivada a penhora proceda a transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87415 Nr: 3171-50.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, Paulo 

Garcia Lopes, Paulo Garcia Lopes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 Autos n. 3171-50.2012.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora on line no valor de R$ 92.838,80.

II – Efetivada a penhora proceda a transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82329 Nr: 1044-76.2011.811.0005
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 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço de Água e Esgoto de Diamantino - 

SAE, Nortec Consultoria, Engenharia e Saneamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Ricardo Moraes de Oliveira - OAB:12913

 Autos n. 1044-76.2011.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43954 Nr: 619-83.2010.811.0005

 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: Edson Vieira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 619-83.2010.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85240 Nr: 543-88.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeriano Gusmão Saturnino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 543-88.2012.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91833 Nr: 400-31.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria de Santana, Sebastião Rosa de Souza, 

Jussara Alves de Arruda da Silva, Benute Faria da Silva Júnior, Nelson de 

Sá Telles Filho, Ana Ferreira Soares, Luiz José Regis, Levino Almeida dos 

Santos, Marcos Francisco da Silva, Jamil Rodrigues Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 400-31.2014.811.0005.

I- Defiro o pedido de fls. 346 e verso.

II- Cumprido o item I intime o perito para avaliar os questionamentos de fls. 

341/342.

III- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90995 Nr: 3202-36.2013.811.0005

 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: Jacy Barros Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ana Maria de Araújo Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Leandro Tavares Barros - OAB:15.327 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3202-36.2013.811.0005.

I- Cumpra o item II de fl. 58.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82247 Nr: 945-09.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Ribeiro da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Autos n. 945-09.2011.811.0005.

I- Dê-se vista ao exequente para adequar seu cálculo nos termos da 

decisão de fls. 233 e verso.

II- Em seguida, abra vista ao executado.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86438 Nr: 2055-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Almeida França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 Autos n. 2055-09.2012.811.0005.

I- Intime o executado para, querendo e no prazo de 30 dias, impugnar a 

execução.

II- Int.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44844 Nr: 1503-15.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Autos n. 1503-15.2010.811.0005.
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I- Efetive a expedição de cartas precatórias com a finalidade de ouvir 

Melry dos Reis Oliveira (fls. 295) e a vítima (efetive a condução coercitiva, 

pois intimada não compareceu ao ato).

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85019 Nr: 257-13.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Floras de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 257-13.2012.811.0005.

I. Em decorrência da decisão desclassificatória de fls. 152/154, dê-se 

vista a defesa para manifestação (artigo 384, § 2º, do Código de Processo 

Penal).

II. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122308 Nr: 4277-71.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Siqueira Profeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3.562-B

 Posto isso, desclassifico o crime imputado na denúncia e condeno Joacir 

Siqueira Profeta (brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n. 

17877873 SSP/MT, nascido aos 03.5.1977 em Diamantino/MT, filho de 

Felinto Brasiliano Profeta e Maria Nelice Siqueira Profeta, residente e 

domiciliado na Rua Real Madri, s/n, Bairro São Benedito, Diamantino/MT) na 

forma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, aplicando a medida prevista no 

inciso I do referido artigo, que deve ser aplicada em audiência a ser 

designada após o trânsito em julgado desta sentença.- Incineração da 

droga apreendida:Em relação a substância entorpecente determino sua 

incineração, caso já não tenha se efetivado. - Disposições 

finais:Expeça-se alvará de soltura, desde que o acusado não esteja preso 

por outro motivo.Transitada esta sentença em julgado oficie-se ao Instituto 

de Identificação deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e Criminal 

Nacional, bem como a Delegacia de Polícia Diamantino/MT e ao Tribunal 

Regional Eleitoral/MT informando sobre a condenação.P. R. I. 

C.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1059 Nr: 261-41.1998.811.0005

 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: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Décio José Tessaro - OAB:3162, Pedro Paulo Peixoto 

da Silva Junior - OAB:12007/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - 

OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Autos: nº 261-41.1998.811.0005

I – Arquive-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88581 Nr: 905-56.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 905-56.2013.811.0005.

I – Designo o dia 24.9.2018, às 14 horas e 20 minutos, para audiência com 

a finalidade de ouvir Luiz Marlon da Silva (fl. 163) e Hélio José Bastos (fl. 

165).

II- Expeça-se carta precatória com prazo de 180 dias com a finalidade de 

ouvir Josiane Ferreira da Silva (fl. 164).

III- Int.

IV- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40333 Nr: 1192-58.2009.811.0005

 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: Maria Rosário da Guia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Candido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86374, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patricia Mariano da Silva - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Autos n. 1192-58.2009.811.0005.

I- Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça solicitanto informações sobre o 

julgamento e respectivo trânsito em julgado do Recurso Especial n. 

1.401.084- MT.

II- Int.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 89174 Nr: 1519-61.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pereira Abrantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Autos n. 1519-61.2013.811.0005.

I – Designo o dia 02.7.2018, às 13 horas e 20 minutos, para audiência de 

qualificação e interrogatório do acusado.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93263 Nr: 1433-56.2014.811.0005

 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: Maria Aparecida Bonfim de Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 151 de 793



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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1433-56.2014.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Int.

 Diamantino/MT, 22 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91111 Nr: 3298-51.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori, Rosina 

Machione Mori, Julio Cezar Bonatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide 

Maria de Almeida Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Kroling - OAB:OAB/MT 

16923/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 Autos: nº 3298-51.2013.811.0005

I – Visando o esclarecimento dos fatos, defiro as seguintes provas:

I – juntada de documentos relacionados ao andamento do processo;

II – declarações a serem apresentadas pelos embargantes;

II – Indefiro o pedido visando oficiar a Casa e Cia, pois não se demonstrou 

a pertinência da medida.

III – Caso a parte embargante tenha feito algum pagamento, a mesma tem 

comprovante desse fato, não sendo possível a determinação para que o 

embargado o faça.

IV – Intime-se.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88997 Nr: 1341-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZdS, SAFU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823

 Autos n. 1341-15.2013.811.0005.

I- Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil fixo como 

pontos controvertidos: (I) quem detém melhores condições para exercer a 

guarda; (II) despesas de Zeno Augusto Feliz Uliana e possibilidade de 

pagamento.

II- Defiro audiência de instrução e julgamento para o dia 17.7.2018, às 17 

horas e 30 minutos.

III- Int.

IV- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40693 Nr: 1508-71.2009.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdBdS, SFdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Autos n. 1508-71.2009.811.0005.

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 12 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38421 Nr: 3264-52.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Mendes de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Autos n. 3264-52.2008.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II- Intime-se.

 Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93998 Nr: 1837-10.2014.811.0005

 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: SBOF, Solange de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unemat - Universidade do Estado de Mato 

Grosso - Campus de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:, Willian Cézar Nonato da Costa - OAB:12.985

 Autos: nº 1837-10.2014.811.0005

I – Cumpra-se o despacho antecedente.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 80212 Nr: 2601-35.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Emilio Bianchi Neto - 

Procurador do Estado - OAB:

 Autos: nº 2601-35.2010.811.0005

I – Defiro o pedido de fls; 160 e verso.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99810 Nr: 1408-09.2015.811.0005

 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: ABS, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 152 de 793



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1408-09.2015.811.0005.

I- Encaminhe os autos ao CEJUSC, para que seja designada audiência de 

conciliação.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109228 Nr: 2198-56.2016.811.0005

 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: Meire Paula de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Evandro Costa 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2198-56.2016.811.0005.

I- Designo o dia 03.10.2018, às 15 horas e 30 minutos, para audiência com 

a finalidade de ouvir a Dra. Lauren Izabel Medeiros Couto.

II- Int.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 92793 Nr: 1126-05.2014.811.0005

 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: Ana Cristina Oliveira klava, Nilce Maria Barbosa da Silva, 

Cleide Soares Ribeiro, Ilma Keller, Irene Cocco Rubim, Maria Regina Barreto 

Penteado Silvestre, Ester Cocco Busanello, Narcisa Rodrigues de Almeida, 

Vitório Jeovane Depra, Maria Aparecida dos Santos, Ana Regina Bortolo 

Pratezi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Autos: nº 1126-05.2014.811.0005

I – Dê-se vista as partes.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 14819 Nr: 1038-84.2002.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gijsbertus Wilhelmus Johannes Josephus Van 

Melis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda May - OAB:OAB/MT 

16157

 Autos: nº 1038-84.2002.811.0005

I – Em análise dos autos, constato que o executado faleceu em data 

anterior a penhora, de forma que revogo o item I de fl. 176.

II – Cumpra o item III de fl. 176.

III – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91965 Nr: 503-38.2014.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudiney Mesquita da Costa, Telmo Batista de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos n. 503-38.2014.811.0005.

I. Homologo a desistência da oitiva de Edeison de Campos (fl. 283).

II. Designo audiência de qualificação e interrogatório para o dia 09.07.2018, 

primeira data livre na pauta, às 14 horas.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 317-59.2007.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora da Silva Comércio - ME, Maria 

Auxiliadora da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA - GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Autos n. 317-59.2007.811.0005.

I- Como medida prévia a análise dos autos requisite-se a matrícula 

atualizada do imóvel.

II- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 3564 Nr: 553-02.1993.811.0005

 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: LFBP, JBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Autos: nº 553-02.1993.811.0005

I – Em decorrência da decisão de fl. 423 e visando a efetividade da 

medida, defiro o pedido de fls. 453/454.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88064 Nr: 337-40.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julyelson Augusto Vitorassi, Marianne Carvalho 

Ferreira, Sandra da Silva Ferreira Cargnin, Luliane Candido Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Diamantino, Juviano 

Lincoln, Manoel Loureiro Neto, Luiz Carlos Gaino, Gislene Aparecida de 

Souza, Edilson Mota Sampaio, Antônio dos Santos Vasconcelos., 

Edevaldo Alves Teixeira, Valdinei Teodoro da Silva, Márcio Mendes, Wilson 
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Pentecostes dos Santos, Jozenil Costa Lube, Carmo Alexandre Reuse, 

Edevirge Paulina Almeida Couto, Natalino da Silva Barros, Edilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Valentina Ponce Devulsky Manrique - 

OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Autos: nº 337-40.2013.811.0005

I – Converto o julgamento em diligência e determino seja oficiado a Câmara 

Municipal de Diamantino/MT, solicitando informação sobre as Leis 

872/2012, 873/2012 e 874/2012, em especial se as mesmas continuam em 

vigência.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 19642 Nr: 2043-10.2003.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldino Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:15375 MT

 Autos: nº 2043-10.2003.811.0005

I – Dê-se vista a defesa para fins do artigo 422 do CPP.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 89891 Nr: 2232-36.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz de Oliveira Fontes, Evaltiney Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Autos n. 2232-36.2013.811.0005.

I. Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para fins do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43065 Nr: 3750-03.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Paraguai-MT, Adair José Alves Moreira 

(Prefeito Municipal)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umbelino Alves Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:6755, Luiz António Possas de Carvalho - OAB:MT. 2623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12929/MT

 Autos: nº 3750-03.2009.811.0005

I – Encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

II – Intime-se.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122154 Nr: 4189-33.2017.811.0005

 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: APdS, AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 4189-33.2017.811.0005

I – Nos autos nº 3575-43.2008.8.11.0005 figura como ré Camila Cristina de 

Souza e não Alan Marins Próspero.

Posto isso, intime o requerente para que traga aos autos a decisão judicial 

que fixou alimentos em favor de Alan Marins Próspero.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121287 Nr: 3779-72.2017.811.0005

 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): Joedilson de Almeida, Jonatan Oliveira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 Intimar a procuradora Ana Maria de Oliveira Barros, da audiencia de 

instrução e julgamento designada para o dia 24 de maio de 2018,às 15hs 

30min, a ser realizada na Sala de Audeicnai da 5ª Vara.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 121287 Nr: 3779-72.2017.811.0005

 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): Joedilson de Almeida, Jonatan Oliveira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 Vistos etc.

I - Como se verifica à fl. 37, o autor dos fatos Joedilson de Almeida 

cumpriu integralmente a proposta de transação penal ofertada e aceita, 

fls. 28/29.

Diante do exposto, nos termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, por analogia, DECLARO extinta a punibilidade de Joedilson de 

Almeida, qualificado nos autos.

II – Quanto ao autor dos fatos Jonatan Oliveira Rodrigues, defiro o pedido 

de fls. 41/42 e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/05/2018 às 13h30min.

 Assim, intimem-se a patrona do autor dos fatos, as testemunhas 

arroladas na peça acusatória (fl. 23) e o MPE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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FLADEMIR LAERCIO HANNEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON DO PRADO LEMES (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do requerente acerca 

da CP devolvida ID 12438700

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-70.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida NET para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido JOÃO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAGDALENA MASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida ENERGISA para responder o 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010920-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IURY RHAYAN SANTANA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

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 DESPACHO Numero do Processo: 

8010920-79.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: IURY RHAYAN SANTANA 

LOPES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 

Considerando a intempestividade do recurso interposto, conforme atesta 

certidão de id. 9815652, não o recebo. Intime-se a parte recorrente da 

presente decisão. Após, certificado o trânsito em julgado da sentença, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 18 de outubro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010920-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IURY RHAYAN SANTANA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010920-79.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: IURY RHAYAN SANTANA 

LOPES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 

Considerando a intempestividade do recurso interposto, conforme atesta 

certidão de id. 9815652, não o recebo. Intime-se a parte recorrente da 

presente decisão. Após, certificado o trânsito em julgado da sentença, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 18 de outubro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000014-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - 035.740.866-79 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSIANO ANTONIO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000014-14.2016.8.11.0037 AUTOR: GRACIELE MARIA DA SILVA 

PROCURADOR: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO RÉU: CLASSIANO 

ANTONIO RODRIGUES Vistos, em correição. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia 09/05/2018, às 16h00min. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 07/12/2017. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000014-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - 035.740.866-79 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSIANO ANTONIO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000014-14.2016.8.11.0037 AUTOR: GRACIELE MARIA DA SILVA 

PROCURADOR: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO RÉU: CLASSIANO 
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ANTONIO RODRIGUES Vistos, em correição. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia 09/05/2018, às 16h00min. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 07/12/2017. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000014-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - 035.740.866-79 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSIANO ANTONIO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000014-14.2016.8.11.0037 AUTOR: GRACIELE MARIA DA SILVA 

PROCURADOR: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO RÉU: CLASSIANO 

ANTONIO RODRIGUES Vistos, em correição. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia 09/05/2018, às 16h00min. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 07/12/2017. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000014-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - 035.740.866-79 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSIANO ANTONIO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000014-14.2016.8.11.0037 AUTOR: GRACIELE MARIA DA SILVA 

PROCURADOR: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO RÉU: CLASSIANO 

ANTONIO RODRIGUES Vistos, em correição. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia 09/05/2018, às 16h00min. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 07/12/2017. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 35162 Nr: 3176-20.2005.811.0037

 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: MARIA FURTUNATO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:MT 3.779

 Código n.º 35162Vistos etc.Compulsando os autos, verifico tratar-se de 

ação previdenciária, com derradeiro declínio de competência para esta 

Vara, tendo em vista o falecimento da parte autora e a existência de 

valores residuais em seu favor, narrando ser caso de herança jacente.No 

entanto, entendo não ser competente esta Vara para processar e julgar o 

presente feito, nos termos do artigo 2º da Resolução 005/2014/TP, posto 

que in casu há sucessão processual, a qual deverá ser realizada no juízo 

em que a ação foi proposta, com fundamento no artigo 313, inciso I, do 

CPC.....Outrossim, em busca de endereços juntos aos órgãos 

conveniados do TJMT, e posterior contato com uma das sucessoras, qual 

seja, Cleusa Rezende, verifico que a de cujus deixou 9 filhos, cujos nomes 

passo a listar:1)Cleusa Rezende – Endereço: Rua Seis, nº 96, setor H, 

Município de Querência/MT - (número de contato: 66 

996929768);2)Ezequias Rezende de Jesus;3)Nerilson Fortunato 

Rezende;4)Neide Rezende da Silva;5)Neuza Rezende;6)Sandra 

Rezende;7)Luis Carlos Rezende;8)Claudinei Rezende de Jesus;9)Cleide 

Rezende da Silva.Por conseguinte, remetam-se os autos ao Juízo da 

Quarta Vara desta Comarca para processamento e julgamento da 

p r e s e n t e  d e m a n d a ,  c o m  o s  n o s s o s  c o r d i a i s 

cumprimentos.Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 26 de Março de 

2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002883-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CLAUDETE SCAIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERI PAULO ZANETTE OAB - MT0010310A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002883-13.2017.8.11.0037 AUTOR: ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA 

RÉU: ELAINE CLAUDETE SCAIN Vistos etc. Intimem-se as partes para 

manifestarem eventual interesse na designação de sessão de conciliação, 

bem como para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001547-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (EXECUTADO)

A. M. ROSA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAIDANA ROSA OAB - 015.959.101-58 (REPRESENTANTE)

JOAO MORENO LAPORTE OAB - 497.082.959-49 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001547-37.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA EXECUTADO: A. M. ROSA EIRELI - EPP, M.G. DE 

CARVALHO E CARVALHO LTDA REPRESENTANTE: ANDERSON 

MAIDANA ROSA, JOAO MORENO LAPORTE Vistos etc. Nos termos do 

artigo 15, II, da Lei nº 5.474/1968, a cobrança judicial de duplicata será 

efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos 

extrajudiciais, quando se tratar de duplicata não aceita, contanto que, 

cumulativamente, haja sido protestada e esteja acompanhada de 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. 

Diante disso, intime-se a parte exequente para apresentar o instrumento 

de protesto, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do artigo 801 do Código de Processo Civil. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de 

março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001533-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILCEU THOMAZI FILHO (EXECUTADO)

L.T. METAL MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001533-87.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: ILCEU THOMAZI FILHO, L.T. METAL 

MECANICA LTDA - ME Vistos etc. Cientifique-se a parte exequente sobre 

o cumprimento integral da ordem de penhora online, consoante 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, 

no mesmo ato, para informar sobre o integral cumprimento da obrigação 

executada em 15 (quinze) dias. Intime-se a parte executada sobre a 

constrição bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ). Às providências. Primavera 

do Leste (MT), 20 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002533-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCI MACIEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002533-25.2017.8.11.0037 AUTOR: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Como é cediço, o processo é 

dialético e fundamenta-se no princípio do contraditório substancial, que 

garante à parte o direito de ciência e participação nos atos processuais, 

inclusive como forma legítima de influenciar a decisão do juiz. Esse é o 

espírito do Novo Código de Processo Civil. Portanto, não há razão jurídica 

plausível para obstar, tampouco retirar as manifestações processuais de 

quaisquer das partes. Outrossim, há que se reconhecer, por ser matéria 

de ordem pública, a existência de litisconsórcio passivo necessário, eis 

que eventual procedência do pedido afetará, inevitavelmente, a esfera 

jurídica do terceiro arrematante. Tratando-se, portanto, de litisconsórcio 

passivo necessário, intime-se a parte autora para requerer a citação de 

todos os litisconsortes, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

processual, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001359-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001359-78.2017.8.11.0037 AUTOR: RARO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA RÉU: IVO BRUNETTA Vistos etc. Intimem-se as partes 

para manifestarem eventual interesse na designação de sessão de 

conciliação, bem como para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI OAB - RS18707 (ADVOGADO)

ANAEL FERRARI OAB - RS38067 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001259-26.2017.8.11.0037 AUTOR: COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS 

E REPRESENTACAO LTDA - EPP RÉU: DU PONT DO BRASIL S A Vistos 

etc. Frustrada a tentativa de composição, 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). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de 

março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000657-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000657-69.2016.8.11.0037 AUTOR: SILVIO JOSE DOS REIS RÉU: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, intime-se 

a parte requerida para especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. À parte autora fica 

facultado o requerimento de provas, já que postulou pelo julgamento 

antecipado do mérito. Expirado o prazo, conclusos para julgamento 

conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001063-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MORENO LAPORTE (EXECUTADO)

MARLENE GONCALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do Processo: 

1001063-56.2017.8.11.0037, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, JUROS]. Vistos etc. 

Arguida a impenhorabilidade legal do dinheiro bloqueado via sistema 
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BANCENJUD, em cumprimento ao disposto no artigo 9º e artigo 10, ambos 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para 

manifestação, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004858-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARI JOSE ACCADROLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GONCALVES VIANA NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004858-70.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: LARI JOSÉ ACCADROLLI 

EXECUTADO: PEDRO GONÇALVES VIANA NETO Vistos etc. Cientifique-se 

a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de penhora 

online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de penhora 

em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ). Autorizo a pesquisa e inclusão no sistema RENAJUD, 

consoante postulado. Às providências. Primavera do Leste (MT), 20 de 

março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001598-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001598-48.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PAULO CESAR MIEZERSKI 

REQUERIDO: RURAL PRIMAVERA LTDA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (comprovante de restrição nominal), bem como os 

documentos de identificação pessoal do autor, inclusive para viabilizar a 

análise do valor da causa e o requerimento da justiça gratuita, em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos moldes do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

26 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001392-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA BOZZOLAN DE LIMA OAB - GO33073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIS FERNANDO ESTEVO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1001392-34.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: RURAL PRIMAVERA LTDA REQUERIDO: LUCAS ALVES 

DOS SANTOS, LUIS FERNANDO ESTEVO Vistos em correição 

permanente. Não há nos autos elementos probatórios suficientes para a 

concessão, de plano, da tutela pretendida, eis que inexistem indicativos 

dos desvios dos insumos, tampouco da produção em área inferior à 

convencionada. Destarte, valendo-me do permissivo legal previsto no §2º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

justificação prévia, a ser realizada em segredo de justiça, para a data de 

05 de abril de 2018, às13h00min. Intime-se a parte autora, por intermédio 

do respectivo causídico, inclusive para apresentar suas testemunhas, 

independentemente de intimação judicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

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:

ISRAEL CEZAR SIMAS OAB - SC22458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002922-10.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Constituição de Servidão 

Administrativa Requerente: Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de 

Energia S/A Requerido: Edir Luciano Martins Manzano Vistos etc. A 

requisição da força policial para o cumprimento de qualquer diligência 

judicial só poderá ser feita por intermédio de expediente regular, subscrito 

pelo próprio juiz, dirigida à autoridade que tenha competência para 

fornecê-la na área de jurisdição do magistrado (CNGC, art.471, §1). O 

expediente será deferido quando, no cumprimento de mandado judicial, 

houver obstaculação de quem quer que seja, oportunidade na qual o 

Oficial de Justiça, ou a pessoa incumbida de cumpri-lo, deverá lavrar o 

auto relativo à obstrução e subscrevê-lo com duas testemunhas, 

fazendo-o juntar incontinenti aos autos, comunicando o fato ao Juiz do 

feito (CNGC, art.474). Infere-se, portanto, que a requisição de força 

policial pressupõe a obstrução da ordem judicial, verbo que indica conduta 

positiva, devidamente comprovada nos autos. Não há, salvo melhor juízo, 

prova idônea (o Boletim de Ocorrência policial é documento de declaração 

unilateral, inapto in casu à produção dos efeitos da presunção de 

veracidade) da resistência que desafia o deferimento da medida extrema, 

máxime pela certidão constante dos autos, formalizada pelo Oficial de 

Justiça Celso Romero Farias Pinto, dando conta de que diligência pretérita 

ocorrera de forma “mansa e pacífica” (Num.11576621). Sem embargo da 

impertinência da requisição de reforço policial neste momento, determino, 

no uso do poder geral de efetivação (CPC, art. 139, IV), o reforço do 

mandado de imissão na posse, com imposição de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento da ordem, sem 

prejuízo da eventual apuração da infração penal correspondente ao crime 

de desobediência. No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça 

deve certificar pormenorizadamente as ocorrências da diligência, 

sobretudo eventual oposição. Em impulso regular, intimem-se as partes 

para informarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, conclusos para 

saneamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 26 de março de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000328-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000328-57.2016.8.11.0037 AUTOR: DIANE ALVES DE OLIVEIRA RÉU: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Frustrada a 

tentativa de composição, 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), 26 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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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:

ISRAEL CEZAR SIMAS OAB - SC22458 (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZORZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000747-43.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: VALDECIR ZORZO 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos etc. Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, não integrando os autos da ação executiva 

(CPC, art.914, §1º). Inobstante a normativa, os embargos foram inseridos 

nos autos eletrônicos da ação de execução, por diversas vezes, 

acompanhados de documentos, gerando um volume processual 

desnecessário, que apenas tumultua o feito e compromete a celeridade 

processual. Destarte, determino a exclusão das peças eletrônicas 

indevidamente inseridas, bem como dos documentos que a acompanham, 

devendo a parte executada ser intimada para providenciar a distribuição 

autônoma da peça defensiva. Concluída a diligência, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1000622-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (RÉU)

WANDER LUIZ MARQUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000622-41.2018.8.11.0037 AUTOR: DANILO JULIO ANTONOWISKI 

POSONSKI RÉU: SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS 

AGRICOLAS EIRELI - ME, WANDER LUIZ MARQUES Vistos etc. 

Configurada a hipótese legal de consignação em pagamento, na forma do 

artigo 335, IV, do Código Civil, defiro a consignação, com efeito de 

pagamento, da quantia devida, cessando para o devedor, à data do 

depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada 

improcedente. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma 

delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem 

mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 

(cinco) dias contados da data do respectivo vencimento. O depósito da 

quantia devida deverá ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias. Não 

realizado o depósito no prazo legal, o processo será extinto sem 

resolução de mérito. Efetuado o depósito, havendo dúvida sobre quem 

deva legitimamente receber o pagamento, determino a citação dos 

possíveis titulares do crédito, consoante indicado na petição inicial, para 

provarem o seu direito (CPC, art.547). Expirado o prazo legal, imediata 

conclusão. Despicienda a intervenção judicial para a sustação dos 

cheques, motivo pelo qual defiro, com fulcro no poder geral de cautela, 

apenas a imposição de obrigação de não fazer aos possíveis credores, 

consistente na proibição de proceder qualquer anotação nominal restritiva, 

inclusive protesto, relativo ao débito discutido nestes autos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003124-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDINA DE OLIVEIRA NUNES MANOEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA GRAZIELLA MARTINS FONTANA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003124-84.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: MARIA GERALDINA DE 

OLIVEIRA NUNES MANOEL EMBARGADO: ANGELA GRAZIELLA MARTINS 

FONTANA Vistos etc. A quebra do sigilo bancário e fiscal, conforme 

postulado pela parte embargante, salvo melhor juízo, não é imprescindível 

para a comprovação da tese articulada na defesa executiva, motivo pelo 

qual a proteção constitucional deve ser mantida. Havendo requerimento de 

prova oral, designo audiência para a data de 02 de maio de 2018, 

às14h00min. As partes devem ser intimadas pessoalmente para 

comparecerem à audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e 

advertidas da pena de confesso caso não comparecerem ou, 

comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, §1º). Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 26 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004003-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ADDINY ZIROLDO OAB - SP293548 (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES OAB - SP348113 (ADVOGADO)

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004003-91.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: DU PONT DO BRASIL S A 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução por quantia certa contra devedor solvente proposta por 

DU PONT DO BRASIL S.A. – DIVISÃO PIONEER DE SEMENTE em face de 

JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A petição inicial foi distribuída em 25/08/17, recebendo o primeiro 

despacho, para recolhimento de custas (CPC, art.290), em 27/08/17. 

Comunicado o recolhimento de custas em 31/08/17, o processo eletrônico 

foi submetido à conclusão em 13/09/17 e o despacho inicial foi proferido 

em 18/09/17. Note-se que o processo eletrônico somente voltou à 

conclusão em 15/03/18, circunstância que, evidentemente, impediu o juízo 

de ter conhecimento da petição protocolada em 30/01/18 (Id.11549503). 
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Não há, portanto, excesso de prazo em nenhuma das manifestações 

judiciais. A alusão ao dever do magistrado de velar pela razoável duração 

do processo (artigo 139, inciso II, do CPC3) somente é compreensível a 

título de humano desabafo: primeiro, porque não é crível que o juiz 

desconheça seus deveres funcionais; segundo, é absolutamente 

impossível, e notório, que um único sujeito processual (juiz), com o volume 

de trabalho que lhe é impingido, consiga cumprir os prazos exíguos da 

legislação processual civil. A observação não é, a toda evidência, 

desprestígio aos competentes advogados que atuam no feito, mas também 

humano desabafo. Encerrado o breve escorço histórico, passo a 

deliberar. Certifique-se quanto ao transcurso do prazo para pagamento 

voluntário e oposição de embargos à execução. Inexistindo pagamento no 

tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes 

(CPC, art.782, §3º). Intime-se a parte executada para apresentar o termo 

de anuência do proprietário do bem imóvel oferecido à penhora e 

respectivo cônjuge, se casado for, recolhendo as custas necessárias 

para a intimação do credor hipotecário. Sendo manifesta a insuficiência do 

bem oferecido à penhora, para garantia da execução, defiro o reforço de 

penhora, conforme indicação da parte exequente. Autorizo o bloqueio de 

ativos financeiros da parte executada, eis que observada a ordem legal 

(CPC, art.835, I). Inexitosa a medida, autorizo a restrição judicial via 

Sistema RENAJUD. Frustradas as diligências, autorizo a penhora dos 

imóveis indicados, nos moldes do artigo 845, §1º, do Código de Processo 

Civil. Formalizada a penhora, intime-se a parte exequente, por intermédio 

dos respectivos causídicos, para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, avaliem-se os bens penhorados, 

no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará 

de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os 

bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o 

valor dos bens (CPC, art.872). Apresentado o laudo, intimem-se as partes 

para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 

(quinze) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art.635). Realizadas a 

penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos 

bens (CPC, art.875). Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da 

CNGC, intime-se o credor para que se manifeste sobre os meios que 

pretende sejam utilizados: I – adjudicação; II – alienação por iniciativa 

própria; III – alienação por meio de corretor credenciado perante a 

autoridade judiciária; IV – alienação em hasta pública; V – alienação por 

meio de leiloeiro público, via “web” ou presencial; VI – usufruto de bem 

móvel ou imóvel. Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as 

certidões mencionadas no artigo 1.083 da CNGC. Com fulcro no poder 

geral de efetivação, determino a expedição de ofício requisitório, às 

tradings indicadas (Id.12242639), para prestarem informações acerca da 

eventual existência e natureza de créditos em favor do executado, no 

prazo de 10 (dez) dias, cientificando-as de que o descumprimento da 

ordem judicial será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta, nos moldes do artigo 77, 

§2º, do Código de Processo Civil. Por fim, a indicação de bens de terceiro 

à penhora, por si só, não constitui ato de má-fé, já que o real proprietário 

pode, a qualquer momento, anuir com a restrição judicial. Outrossim, a 

boa-fé é presumida, inexistindo elementos inequívocos que legitimem a 

condenação do executado nas penas de litigância de má-fé. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005567-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FATIMA HIBNER DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerida para manifestar acerca do requerimento contido 

no Id. 12171109.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001492-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR SONAGLIO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175143 Nr: 8073-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA APARECIDA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161929 Nr: 1214-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, JOSÉ ANTONIO 

ANTUNES, LEANDRO BORGES CABRAL, RAPHAEL TOLEDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA H. ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25.009 PR, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:AOB/25009

 Processo nº 1214-73.2016.811.0037 (Código 161929)

Ação Declaratória Constitutiva Negativa c/c Indenização por Danos Morais 

e Materiais

 Requerente: José Salvadori

Requerente: Rosilda Fernandis Costa Salvadori

Requerido: Gerson Salvadori

Requerido: José Antônio Antunes

Requerido: Leandro Borges Cabral

Requerido: Raphael Toledo Alves

Vistos em correição permanente.

Em observância ao princípio do contraditório substancial (ciência e 

participação), intime-se a parte requerida para manifestação (fls. 

644/661), em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10 do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126023 Nr: 8589-33.2013.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: ROSILENE DOS ANJOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JACINTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que os autos encontram-se com carga para a Defensoria Pública 

Estadual, impossibilitando o advogado da parte requerente de manifestar 

quanto a publicação retro da qual foi intimado.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA DA SILVA BOAVENTURA (EXECUTADO)

N B COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

MILTON DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000266-80.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: N B COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP, MILTON DO 

NASCIMENTO, VERA DA SILVA BOAVENTURA Visto, Trata-se de 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE 

proposta por BANCO BRADESCO S/A contra N B COMBUSTIVEIS PARA 

AVIACAO LTDA EPP, MILTON DO NASCIMENTO e VERA DA SILVA 

BOAVENTURA, todos qualificados nos autos. Recebida a inicial, 

determinou-se a citação dos executados para pagarem a dívida (ID 

4849109). Citados, os executados não pagaram a dívida e não 

apresentaram embargos, conforme certidão (ID 8138598). Intimado para 

dar andamento ao feito, o exequente requereu penhora online via 

Bacenjud e busca de veículos em nome dos executados via Renajud (ID 

8347506), restando ambas frutíferas, conforme documentos anexos. O 

autor junta petição pugnando pela extinção da ação sem resolução do 

mérito e requer a baixa de eventuais restrições inseridas nos veículos dos 

executados (ID 10358860). Decide-se. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE 

por sentença o pedido de desistência da ação (ID 10358860), para os fins 

do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Defere-se o 

pedido de baixa das restrições inseridas, a qual foi realizada neste ato, 

conforme documento anexo. Em relação aos valores bloqueados, 

intimem-se os executados para informarem os dados bancários para 

expedição de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, expeça-se 

alvará para liberação dos valores bloqueados em favor dos executados. 

Publicada e registrada a presente sentença, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de dezembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-56.2018.8.11.0037

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)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEI LUIZ GUENO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001009-56.2018.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: VALNEI LUIZ GUENO Visto, Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra 

VALNEI LUIZ GUENO, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 07/06/2018, às 14h00horas, para sessão de conciliação 

(art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, 

na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as 

partes não tenham interesse na composição consensual, deverão 

manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu 

desinteresse por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. 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. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Por fim, considerando que 

é notório que a cooperativa autora encontra-se em fase readequação 

financeira, como medida excepcional, autorizo o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- 

CGJ. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei 

Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARINGOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001147-23.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EDER MARINGOLO - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto, Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de março 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (EXECUTADO)

MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES (EXECUTADO)

PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN (EXECUTADO)

ANDRE MARASCHIN (EXECUTADO)

DIRCEU PINHATTI MENDES (EXECUTADO)
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Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000947-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARI JORGE RAVANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000947-16.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ARI JORGE RAVANELLO 

REQUERIDO: JAMES MATTHEW MERRILL, YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Visto, 

Intime-se o 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, balanço contábil e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000922-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E CELULARES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000922-03.2018.8.11.0037 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT RÉU: MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E 

CELULARES LTDA - ME Visto, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT contra MILENIUM COMERCIO E 

NOTEBOOKS E CELULARES LTDA, ambos qualificados nos autos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700 CPC). 

Defere-se, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, caso o requerido o cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios, fixados, entretanto, 

estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% do valor atribuído 

à causa. Conste do mandado, ainda que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, o título executivo será constituído. Cite-se. 

Ressalte-se que 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. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o 

dia 17/05/2018, às 17h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede deste juízo. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 14 de 

março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-51.2018.8.11.0037

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)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LORENZZON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000977-51.2018.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: SIDNEI LORENZZON Visto, Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra SIDNEI 

LORENZZON, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 07/06/2018, às 13h30horas, para sessão de conciliação (art. 165, do 

NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as partes não 

tenham interesse na composição consensual, deverão manifestar-se 

expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse 

por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. 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. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não 

comparecer na sessão designada, independente de intimação, o réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo 

alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Por fim, considerando que 

é notório que a cooperativa autora encontra-se em fase readequação 

financeira, como medida excepcional, autorizo o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- 

CGJ. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei 

Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000920-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA LEITE PEREIRA (RÉU)

OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000920-33.2018.8.11.0037 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT RÉU: JOSE BATISTA LEITE PEREIRA, OSVALDO SOUZA 

BRITO JUNIOR Visto, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT contra JOÃO BATISTA LEITE PEREIRA 

e OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR, ambos qualificados nos autos. A 
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pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700 CPC). 

Defere-se, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, caso o requerido o cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios, fixados, entretanto, 

estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% do valor atribuído 

à causa. Conste do mandado, ainda que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, o título executivo será constituído. Cite-se. 

Ressalte-se que 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. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o 

dia 17/05/2018, às 16h30min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede deste juízo. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 14 de 

março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001437-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001437-38.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

REQUERIDO: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S.A 

Visto, Intime-se a 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, 

balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Ainda,intime-se o autor 

para emendar a inicial, corrigindo o valor da causa, uma vez que o valor 

da causa tem que corresponder com a pretensão que do autor, no prazo 

legal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 22 de março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALOYSIO LERNER (AUTOR)

NEIVA PIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. (RÉU)

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000929-92.2018.8.11.0037 AUTOR: ALOYSIO LERNER, NEIVA PIANA 

RÉU: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO 

DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por ALOYSISO LERNER e NEIVA PIANA contra 

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA, ambos qualificados. Aduzem que 

pactuaram com as empresas requeridas contrato de cessão de direito de 

uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado e contrato 

de inscrição e associação ao programa RCI WEEKS, através do contrato 

de n° 113-481959, garantido o direito de usufruir de diversos serviços e 

produtos, incluindo hospedar-se em determinada unidade hoteleira. 

Alegam que o valor contrato foi de R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil cento 

e quarenta reais) e que no ato da contratação em 24 de abril de 2017, 

efetuaram o pagamento do valor de R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e 

sessenta reais) divididos em 5 cheques, o primeiro a vista e o restante 

pré-datados e que o saldo restante foi dividido em 36 prestações mensais 

de R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais) por meio de boleto 

bancário. Relatam que decidiram usufruir das vantagens oferecidas e 

marcaram antecipadamente suas férias no período de 17 de dezembro de 

2017 a 22 de dezembro de 2017 e que ao se apresentarem para chekin-in 

na recepção do hotel, foram informados que não havia disponibilidade 

para hospedagem na unidade hoteleira contratada e que seriam 

acomodados em outra categoria de hotel. Informaram que foram alojados 

em uma unidade hoteleira de categoria inferior à contratada, que se 

encontrava com diversos problemas e instalações precárias, por isso 

solicitaram a mudança de quarto, mas não foram atendidos e que as férias 

se tornaram um tormento e que a empresa requerida infringiu clausulas do 

contrato. Requer concessão de tutela antecipada para a suspensão dos 

efeitos dos contratos, que a empresa requerida se abstenha de promover 

a cobrança indevida das parcelas mensais vincendas, que a requerida se 

abstenha de incluir o nome dos autores nos órgão de proteção ao crédito 

e fixação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito pugna 

pela procedência da ação, a condenação da requerida a restituição dos 

valores pagos, a rescisão do contrato e o pagamento de indenização por 

danos morais. É o relatório. Decide-se. De acordo com art. 294 a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Em relação à medida liminar, para o 

deferimento de tutela é indispensável ao menos à existência de dois 

requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam, probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido dispõe do art. 300, do CPC: “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.” Com 

efeito, para o deferimento da tutela antecipada basta, segundo Humberto 

Theodoro Júnior, o seguinte: “Para alcançar a satisfação antecipada do 

direito material, a lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um 

imediato juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, 

alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 300). 

As medidas de urgência, apresentam-se sempre como excepcionais e não 

como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, 

quando presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de 

direito ou de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos 

rigorosos da lei”. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., 

Forense: Rio de Janeiro, 2004, p.46). No que tange ao aspecto da 

verossimilhança das alegações, leciona Ernane Fidélis Dos Santos: “A 

verossimilhança, pois, e a prova inequívoca, são conceitos que se 

completam exatamente para informar que a antecipação da tutela só pode 

ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, a certeza, ainda que 

provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes estão 

apenas motivos positivos de crença”. (Manual de Direito Processual Civil, 

v. I, 5ª ed., p. 30). Em relação ao perigo de dano, cita-se o ensinamento de 

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira: “O receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 300, do NCPC, que 

justifica a antecipação da tutela assecuratória é aquele risco de dano: i) 

concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) 

grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. 

Enfim, o deferimento da tutela antecipada somente se justifica se a demora 

do processo puder causar à parte um dano irreversível ou de difícil 

reversibilidade. Isto é, quando não for possível aguardar pelo término do 

processo para entregar a tutela jurisdicional”. (Curso de Direito Processual 

Civil, v. 2, 2ª ed., Ed. Jus Podivm, p. 632/633). No presente caso, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados pelos 

documentos acostados. No que tange ao pedido de suspensão dos 

efeitos do contrato, indefere-se, pois este será analisado no mérito da 
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presente ação. Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz, defere 

parcialmente a tutela, mediante a consignação das parcelas vincendas em 

juízo, para determinar que a requerida se abstenha de incluir os nomes 

dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 300, caput do 

Código de Processo Civil. Ressalta-se, que o deferimento da tutela poderá 

ser revogado, caso não haja a consignação das parcelas em juízo. 

Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e 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. De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 10/05/2018, às 16h00min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos 

documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 08 de março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-46.2018.8.11.0037

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)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILMAR SARTORI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001042-46.2018.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: ADILMAR SARTORI Visto, Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra 

ADILMAR SARTORI, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 07/06/2018, às 15h30horas, para sessão de conciliação 

(art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, 

na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as 

partes não tenham interesse na composição consensual, deverão 

manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu 

desinteresse por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. 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. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Por fim, considerando que 

é notório que a cooperativa autora encontra-se em fase readequação 

financeira, como medida excepcional, autorizo o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- 

CGJ. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei 

Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001035-54.2018.8.11.0037

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)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR LUFT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001035-54.2018.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: WILMAR LUFT Visto, Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra 

WILMAR LUFT, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 07/06/2018, às 15h00horas, para sessão de conciliação 

(art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, 

na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as 

partes não tenham interesse na composição consensual, deverão 

manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu 

desinteresse por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. 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. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Por fim, considerando que 

é notório que a cooperativa autora encontra-se em fase readequação 

financeira, como medida excepcional, autorizo o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- 

CGJ. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei 

Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-89.2018.8.11.0037

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)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HENRIQUE MASOTTI (RÉU)
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PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000968-89.2018.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: CESAR HENRIQUE MASOTTI Visto, Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra 

CÉSAR HENRIQUE MASOTTI, ambos qualificados. Preenchidos os 

requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designa-se o dia 07/06/2018, às 13h00horas, para sessão 

de conciliação (art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada 

por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se 

o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da 

audiência. Caso as partes não tenham interesse na composição 

consensual, deverão manifestar-se expressamente, cabendo à parte 

requerida manifestar seu desinteresse por meio de petição apresentada 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

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. Não havendo acordo, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a sessão designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Por fim, 

considerando que é notório que a cooperativa autora encontra-se em fase 

readequação financeira, como medida excepcional, autorizo o 

recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do 

provimento n.18/2012- CGJ. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 147-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIUMUNDO MARCOS SIMON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana silvério calixto - 

OAB:72690 OAB/PR, Alexandra valenza rocha Malafaia - OAB:OAB/PR 

39.314, Alexandre de Almeida - OAB:43624, Camila cordeiro - 

OAB:OAB/PR 61150, Clayton tarcisio de Almeida - OAB:OAB/SP 

357.896, DEISE VIEIRA PINTO - OAB:OAB/PR 61.764, GABRIELA 

GONÇALVES MORENO - OAB:OAB/RS 61150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.108.

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, nada sendo postulado, certifique-se e concluso para 

análise.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130894 Nr: 3477-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS LIMA E C. ARAUJO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE o 

pedido e, em consequência, mantem a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita ao impugnado, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem 

custas. Deixa-se de arbitrar honorários, pois incabíveis neste tipo de 

incidente processual.Certifique-se o desfecho do presente incidente nos 

autos principais. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126535 Nr: 9079-55.2013.811.0037

 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: NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS LIMA E C. ARAUJO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, Antonio Carlos Mandú da Silva - 

OAB:2.360-MT

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Não há preliminares a ser analisada e não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões de 

mérito e serão analisados em sentença, de modo que se declara saneado 

o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera, intimem-se 

as partes para no prazo de 15(quinze) dias, se possuem provas a 

produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o 

silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 58233 Nr: 5846-26.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, MHVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-B MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Visto,

Determina-se que o resultado da pesquisa realizada pelo sistema Infojud 

seja juntado aos autos, devendo o presente feito tramitar sob segredo de 

justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111044 Nr: 1396-98.2012.811.0037

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO MINO - ME, PAULO SÉRGIO 

MINO

 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:

 Vistos,

Com relação ao pedido do exequente para bloqueio total via sistema 

Renajud, verifica-se que a decisão de p.119, realizou bloqueio de 

circulação, o qual impede o registro da mudança da propriedade do 

veículo, um novo licenciamento no sistema renavam, como também impede 

a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito, razão pela qual 

indefere-se o pedido.

Outrossim, realizou-se a busca de ativos financeiros em nome do 

executado via sistema Bacenjud, restando infrutífero, conforme 

documento anexo.

Ainda, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC, determina-se que seja 

oficiado ao SERASA, para que providencie a inclusão do nome dos 

executados nos cadastros de inadimplentes.

Conste que a negativação somente ocorre em nome dos executados, por 

pedido expresso do exequente, visto que compete a ele a 

responsabilidade por eventuais danos sofridos pelos executados, 

conforme disposto no artigo 776 do CPC.

Salienta-se ainda que, em caso de pagamento, ou se a execução for 

garantida ou extinta por qualquer outro motivo, o exequente deverá 

imediatamente comunicar este juízo, para providenciar a baixa, sob as 

penas da lei (artigo 782, §4º do CPC).

Nesse sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO 

EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO 

NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE 

EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer 

o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão 

de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Nº 70071746341 (Nº CNJ: 

0384828-84.2016.8.21.7000).

Na sequência, intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101278 Nr: 825-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO BOLDRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEONIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.133.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, a qual restou parcialmente frutífera, 

conforme documento anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a pesquisa de veículos do executado via 

sistema Renajud, restando infrutífera, conforme documento anexo.

Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126200 Nr: 8764-27.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAQ PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME, LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.105/104.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Outrossim, verifica-se que o termo de cessão de crédito foi devidamente 

juntado às p.106/119 e está de acordo com o previsto no art. 778 § 1º, III 

do CPC, no entanto, não houve a notificação dos executados.

 Ocorre que a notificação tem como objetivo resguardar o devedor do 

pagamento indevido, ou seja, evitar que o mesmo pague a quem não é 

mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de 

desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a 

legitimidade deste de buscar o crédito.

 Precedente jurisdicional:

EMENTA: EXECUÇÃO – Substituição do credor em virtude de cessão – 

Cabimento - Desnecessidade de anuência do devedor – Aplicação do 

previsto no art. 778, III, do CPC/2015 – Notificação de que trata o art. 290 

do Código Civil que tem a finalidade única de impedir que o pagamento 

tenha que se repetir, caso seja efetuado ao credor primitivo, quando 

cedido o crédito sem a notificação – Arguição de nulidade infundada - 

Decisão mantida – Recurso não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento : 

AI 22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000(Processo: AI 

22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000, Orgão Julgador: 

17ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 12/07/2017. Julgamento: 12 de 

Julho de 2017 – Relator: Paulo Pastore Filho).

Por todo o exposto, defere-se a substituição do polo ativo, devendo 

constar como exequente Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

Por fim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142763 Nr: 1066-96.2015.811.0037

 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: ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:19044, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Visto,

Inicialmente, verifica-se que houve a juntada de novos documentos pelo 

autor, assim, antes de analisar o pedido de justiça gratuita, intime-se o 

requerido para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 9º e 10, ambos do CPC.

Considerando que não houve acordo, intimem-se as partes informarem se 

possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da 

mesma, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 
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processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132513 Nr: 4808-66.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SARI, MARGARETE LOPES SARI, SADI 

LUIZ PICCININ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:MT/3517-B

 Visto,

Para readequação da pauta, redesigna-se a audiência de conciliação 

aprazada (p.191), para o dia 12/04/2018, às 14h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 192787 Nr: 12615-38.2016.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JUSSARA 

BIAVATTI VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT/13393, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Visto,

Para readequação da pauta, redesigna-se a audiência de instrução 

aprazada (p.52), para o dia 12/04/2018, às 15h00min.

Comunique-se o Juízo deprecante acerca da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113902 Nr: 4407-38.2012.811.0037

 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: EDSON BERNARDO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAZ INDUSTRIA ELETRÔNICA DA 

AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO TICHAUER - 

OAB:194.909-SP, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Visto,

Para readequação da pauta, redesigna-se a audiência de instrução 

aprazada (p.106), para o dia 12/04/2018, às 15h45min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172727 Nr: 6658-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIL RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Visto,

Para readequação da pauta, redesigna-se a audiência de conciliação 

aprazada (p.57), para o dia 11/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142654 Nr: 998-49.2015.811.0037

 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: MARCONDES MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750, SONIA MARIA BENDO LECHUGA - OAB:OAB/MS 9100, 

VIVIAN LEÃO MACEDO - OAB:OAB/MT 98.867

 Visto,

Para readequação da pauta, redesigna-se a audiência de instrução 

aprazada (p.248), para o dia 11/04/2018, às 15h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000958-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000958-45.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LEANDRO TEIXEIRA DE 

MIRANDA REQUERIDO: CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, YMPACTUS COMERCIAL S/A, JAMES MATTHEW MERRILL 

Visto, Trata-se de pedido individual de liquidação de sentença, referente 

sentença proferida na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. 

Solicita o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada 

incidental inaudita altera pars, para apresentação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, os documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, 

que demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a 

ser comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema do requerido. Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, recebe-se a presente liquidação de 

sentença, que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À 

luz do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

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

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 
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documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125212 Nr: 7788-20.2013.811.0037

 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: MATILDE KUNTZ BORGES

 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:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138494 Nr: 9329-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação da parte requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40790 Nr: 3267-76.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 3267-76.2006.811.0037, Protocolo 40790, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131663 Nr: 4127-96.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA SANTOS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4127-96.2014.811.0037 (Código 131663)

Vistos.

 DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010780-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APOLO CENTRO VETERINARIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010780-07.2016.8.11.0037 REQUERENTE: APOLO CENTRO 

VETERINARIO LTDA - EPP REQUERIDO: REDECARD S/A Vistos etc., Nos 

termos do art. 437, §1º, do CPC, intime-se a parte reclamante para que 

manifeste acerca do áudio juntado após a impugnação para que adote 

uma das posturas indicadas no art. 436 do CPC. Após o transcurso do 

prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz 

Leigo Vistos, Homologo o despacho acima. P. Leste-MT, 26.,03.2018 

Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005016-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

REGIANE DO NASCIMENTO LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1005016-28.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REGIANE DO 

NASCIMENTO LUCAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Tendo em vista a informação superveniente de que o parto da substituída 

ocorreu em 06.03.2018, bem como acerca da desnecessidade da 

segunda compra do medicamento vindicado, conforme Id’s 12175702 e 

12175714, intime-se o beneficiário do Alvará Eletrônico n° 382313-P / 2018 

(Id 11704318) a restituir o valor de 1.034,28 (um mil e trinta e quatro reais 

e vinte e oito centavos), relativo à aquisição de 17 (dezessete) caixas de 

Rovamicina 1,5 MUI, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob 

pena de bloqueio da respectiva quantia na(s) conta(s) da empresa, 
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devendo a Secretaria encaminhar a guia de depósito judicial juntamente 

com a intimação, para maior facilidade desta. Instrua-se o expediente com 

cópia do alvará e do orçamento respectivo, além da petição do autor. 

Decorrido o prazo sem a devolução, promova-se a conclusão do 

processo para o bloqueio do numerário correspondente. Ainda, sem 

prejuízo da restituição, diante da inércia do autor em prestar contas quanto 

ao primeiro alvará (intimação nos Id’s 11724128 e 12125530 e aba 

“Expedientes” do processo), requisite-se diretamente do fornecedor 

respectivo a(s) nota(s) fiscal(is) faltante(s) nestes autos, relativa ao 

pagamento de R$ 1.399,32 (...), conforme decisão no Id 11689024, com 

prazo de 5 (cinco) dias para resposta, sob pena de responsabilidade, 

esclarecendo-se que já houve o pagamento e ainda não se prestou 

contas no processo. Instrua-se a requisição com cópia do orçamento e do 

alvará judicial (ou documento comprobatório da transferência para o 

beneficiário), correspondentes à(s) aquisição(ões). Após, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 30 (trinta) dias (artigo 11, caput e §§ 1º, 

4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ). Por fim, concluso para 

julgamento. 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, 26 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005210-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

JOSE CARLOS ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Número do 

Processo: 1005210-28.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: 

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE CARLOS ROSA DA SILVA 

Vistos, Saliento que a prescrição médica foi específica para uma 

internação em Hospital Psiquiátrico (nos termos da AIH anexada com a 

exordial), sendo a decisão satisfativa também no mesmo sentido.Porém, 

constata-se do Ofício nº 040/2018/GAB/SMS/SUS, da Secretaria de 

Municipal de Saúde (Id 11647492), que o Município de Primavera do 

Leste/MT disponibilizou vaga na Comunidade Terapêutica Liberdade, em 

desatendimento à indicação médica e à decisão judicial. Ainda, a 

Defensoria Pública informou o endereço para localização do 

requerido-paciente (Id 12301454). Destarte, determino as seguintes 

providências: 1. Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde para 

adoção das providências necessárias ao cumprimento da tutela de 

urgência, mediante internação em hospital psiquiátrico, em conformidade 

com a prescrição médica, a ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias. 1.1. 

Juntamente com o expediente, encaminhe-se cópia da decisão satisfativa, 

da AIH e da presente decisão. 2. Sem prejuízo do item 1, remeta-se ao 

Oficial de Justiça para que cumpra a internação compulsória deferida no Id 

10896422, observando-se o último endereço indicado. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010607-80.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CAIO CESAR 

MANOEL REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, 

Cuida-se do pedido de devolução do prazo recursal protocolada pela 

requerida Cnova Comercio Eletrônico S.A, em que a mesma alega não ter 

sido intimada da sentença de embargos de declaração. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a requerida não foi intimada na pessoa 

de seu advogado da sentença dos embargos de declaração via PJe. 

Assim, determino a devolução do prazo para futura interposição de 

recursos cabíveis, a contar da intimação da presente decisão. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MARIANO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010373-35.2015.8.11.0037 REQUERENTE: LEIDIANE MARIANO 

CHAVES REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, Nos termos dos 

artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, §2º, do Código de 

Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, querendo, 

manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 26 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARI CARLOS DULLIUS (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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1001184-50.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ARI CARLOS 

DULLIUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KETULY RAIANE DOS SANTOS ROSSETTO (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 (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001167-14.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: KETULY 

RAIANE DOS SANTOS ROSSETTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

Ação cominatória de obrigação de fazer proposta por KETULY RAIANE 

DOS SANTOS ROSSETTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências 

necessárias para dispensação do(s) medicamento(s) Enoxaparina sódica 

40mg, via Sistema Único de Saúde, além de outros tratamentos que se 

fizerem necessários. Relata na petição inicial que, atualmente, está com 22 

(vinte e dois) anos de idade; está gestante; é portadora de Síndrome 

Antifosfolipides (CID-10 D68); necessita de aproximadamente 100 (cem) 

ampolas; esclarece que o médico prescritor declarou que já sofreu dois 

abortos tardios, o quadro é grave e a medicação supraindicada é a única 

que pode ser utilizada em seu tratamento; a situação é de urgência; é 

hipossuficiente econômica, não possui recursos financeiros suficientes 

para arcar com os custos do tratamento; instado pela Defensoria Pública, 

o Poder Público apontou que o medicamento pleiteado foge da referência 

orçamentária do Município, bem como que o Estado de Mato Grosso é 

quem detém capacidade para disponibilizar a medicação. Determinou-se 

que a autora apresentasse o receituário (Id 12050745), tendo a 

Defensoria Pública juntado o documento do Id 12408848. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, consigno que a afetação do Recurso 

Especial nº 1.657.156-RJ à sistemática dos recursos especiais repetitivos 

e a consequente suspensão de todos os processos (art. 1.037, inc. II, do 

CPC) que versem sobre a obrigatoriedade de dispensação de 

medicamento não previsto em ato normativo do SUS, como é o caso 

destes autos, deve limitar-se ao julgamento do mérito, em nada impedindo 

a apreciação das medidas de urgência ou o cumprimento daquelas já 

deferidas, conforme se denota do bem fundamentado voto e do acórdão 

proferidos na Questão de Ordem suscitada na Proposta de Afetação do 

Recurso Especial nº 1.657.156-RJ (julgado em: 24/05/2017, DJe: 

31/05/2017). Nesse julgamento, a Primeira Seção do STJ, por maioria de 

votos, decidiu ajustar o tema do recurso repetitivo, nos seguintes termos: 

“Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS”, assim como “Deliberou, ainda, 

à unanimidade, que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas de 

urgência”. Destarte, não obstante a ação versar sobre medicamento(s) 

não disponibilizado(s) pelo SUS, faz-se necessária a apreciação do 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço com fundamento no 

acórdão supracitado, bem como nos artigos 313, inciso IV, 314, 927, 

inciso III, 928, inciso II e 982, inciso I e § 2º, todos do Código de Processo 

Civil. A partir dessas considerações, passo à efetiva análise da tutela 

provisória. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) A probabilidade do direito buscado está demonstrada pelo teor 

da petição inicial e a petição de emenda, em especial pelo receituário e o 

relatório médico, ambos subscritos pelo Dr. Nilo Amâncio da Costa, 

Ginecologia e Obstetrícia, CRM/MT 5192 (Id’s 12408848 e 12023605, 

respectivamente), os quais apontam a prescrição do medicamento 

vindicado, o diagnóstico da doença, além da justificativa para o tratamento 

prescrito. Justifico que deixo de solicitar o prévio parecer do NAT, porque, 

segundo se extrai da documentação anexada, a autora é portadora de 

síndrome (CID-10 D68), cuja Enoxaprina 40mg apresenta alta segurança e 

efetividade do tratamento. Além do mais, a praxe forense tem 

demonstrado que a Enoxaparina sódica tem sido reiteradamente requerida 

em outras tantas ações neste Juizado Especial da Fazenda Pública, que, 

inclusive, são fundadas em prescrições de diferentes médicos. Dessa 

forma, entendo que a parte autora trouxe suficientes esclarecimentos 

médicos acerca da inviabilidade dos produtos ofertados pelo SUS, ao seu 

quadro clínico, notadamente no que tange à prescrição do medicamento 

vindicado como o tratamento adotado nos serviços de referência em 

obstetrícia e na literatura médica, pautados em critérios de segurança e 

eficácia. Ademais, segundo se denota da consulta à CONITEC (disponível 

em: ), a Enoxaparina sódica consiste num princípio ativo, inexistindo, por 

ora, medicamento genérico1 disponível no mercado nacional. Portanto, a 

dispensação do fármaco deverá pautar-se por qualquer uma das marcas 

comercializadas, desde que apresentem o menor preço. Destarte, nestas 

circunstâncias, não se considera configurada a preferência de marca 

e/ou de fabricante e, como corolário, de afronta à Lei n° 8.666/1993, 

tampouco à Constituição Federal. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 

declarações do especialista, consistente no risco de perda do feto, 

eclampsia e tromboembolismo pulmonar, com morte da mãe, além histórico 

clínico de 2 (dois) abortos tardios. Também se verifica 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 

satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: dispensar 

para KETULY RAIANE DOS SANTOS ROSSETTO (qualificado(a)a na 

petição inicial) o medicamento Enoxaparina sódica 40mg, no prazo de 3 

(três) dias, pelo período que se fizer necessário (de acordo com indicação 

médica), além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem 

necessários, conforme requerido na petição inicial (desde que 

acompanhada da necessária justificativa médica e não seja ultrapassada 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para disponibilização. 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 inferior ao 

menor orçamento trazido nos autos, que é, por ora, no valor de R$ 199,99 

(cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para cada 

caixa com 6 ampolas (conforme orçamento no Id 12023645). Em caso de 

prestação continuativa, deverá a parte autora, após o primeiro semestre, 

apresentar o receituário médico atualizado, semestralmente, diretamente 

ao(s) réu(s), sob pena de perda da eficácia da medida, nos termos do 

Enunciado 22 do CNJ e do Provimento 02/2015-CGJ. 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 
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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 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Suspendo o processo, 

apenas para fins de julgamento do mérito, sem prejuízo de apreciação das 

medidas de urgência eventualmente requeridas. 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, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito 

_______________________________________________ 1 XXI – 

Medicamento Genérico – Medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 

outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 

qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI; (Art. 3º, 

inciso XXI, da Lei 6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 

10.2.1999). 2 Enunciado 2. Concedidas medidas judiciais de prestação 

continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação 

periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo 

julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da 

medida. (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, 

São Paulo-SP, 15 de maio de 2014).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001522-24.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: 

VANUZA JOSE DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória 

de obrigação de fazer proposta por VANUZA JOSÉ DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT (todos qualificados na petição inicial), em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para submeter o(a) 

requerente/substituído(a) ao procedimento médico prescrito (tratamento 

cirúrgico de TIMPANOPLASTIA (UNI/BILATERAL)), via Sistema Único de 

Saúde, em razão de perfuração timpânica na membrana direita (CID-10 

H65.2). Anexou documentos com a exordial. O NAT concluiu que há 

necessidade de realização da cirurgia, bem como que esta é contemplada 

pelo SUS, porém apontou que não há urgência ou emergência, conforme 

indicação médica (Parecer Técnico nº 434/2018, Id 12299205). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. É cediço que a saúde constitui 

direito social, garantido a todos, a ser prestado pelo Estado (no sentido 

lato do termo), conforme previsão expressa na Constituição Federal e na 

Lei 8.080/90. Porém, não há documentos que indiquem satisfatoriamente a 

urgência/emergência alegada e, assim, justifique a antecipação da tutela 

de mérito nesta fase processual. Aliás, o próprio médico especialista 

indicou expressamente que inexiste urgência/emergência, fazendo-o, 

inclusive, mais de seis meses após a inserção do pedido da cirurgia no 

sistema do SUS (SISREGIII), isto é, atestou em 24.01.2018 que não há 

urgência/emergência (Id 12255380) para a cirurgia cujo pedido 

administrativo foi efetivado em 23.06.2017 (Id 12255405). Ademais, o NAT 

concluiu o seguinte: b) Quanto à necessidade do procedimento solicitado: 
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Há indicação do tratamento cirúrgico pleiteado. O procedimento solicitado é 

contemplado pelo SUS, e segundo o relatório do medico assistente NÃO 

SE TRATA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. C) Quanto à urgência do 

procedimento: NÃO HÁ URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA na realização do 

procedimento. (destaquei) Nessa quadra de ideias, o Enunciado 51, 

aprovado na II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, estabelece o seguinte: Nos processos judiciais, a caracterização 

da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com 

expressa menção do quadro clínico de risco imediato. (Enunciado 51. II 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. São Paulo, 

maio de 2015). (destaquei) Vale ressaltar que a não demonstração de 

urgência/emergência de uma prestação de saúde não se confunde com 

sua necessidade, de maneira que, para se antecipar o mérito no limiar do 

processo, em detrimento do contraditório, é imprescindível que a parte que 

o requer atenda a todos os requisitos legais, neste caso, o justificado 

receio de ineficácia do provimento final, sendo que, nas demandas que 

visam assistência à saúde, referida justificativa deve estar 

pormenorizadamente demonstrada pelo profissional legalmente apto, neste 

caso, o médico, nos termos do que prevê a Lei nº 12.842, de 10 de julho 

de 2013 (que dispõe sobre o exercício da Medicina). Diante do exposto, 

tendo em vista que não preenchidos os requisitos legais, indefiro, por ora, 

a tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que 

invariavelmente a fazenda pública não demonstra interesse em conciliar, o 

que faço nos termos do seguinte enunciado: 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. (XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Cuiabá/MT). CITEM-SE os 

réus, na pessoa dos respectivos representantes legais, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, para, querendo, 

responderem no prazo de 30 (trinta) dias, ressaltando-se de que não 

dispõem 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, incorrerão em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). 

Intime-se a parte autora da presente decisão. Cumpra-se segundo o rito 

legal. Primavera do Leste/MT, 22 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1003489-41.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: JULIO 

CESAR BILIATO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a 

informação superveniente de que o Município de Primavera do Leste, por 

intermédio da sua Secretaria de Saúde, cumpriu a obrigação vindicada 

neste processo, pois custeou os exames objeto da presente ação na 

cidade de Rondonópolis (petição no Id 12175966), intime-se o beneficiário 

do Alvará Eletrônico n° 385812-P / 2018 (Id 11941326) a restituir o valor de 

1.700,00 (um mil e setecentos reais), relativo ao pagamento do exame de 

Angiografia craniana e cervical, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, sob pena de bloqueio da respectiva quantia na(s) conta(s) da 

empresa, devendo a Secretaria encaminhar a guia de depósito judicial 

juntamente com a intimação, para maior facilidade desta. Instrua-se o 

expediente com cópia do alvará e do orçamento respectivo, além da 

petição do autor, acima mencionada. Decorrido o prazo sem a devolução, 

promova-se a conclusão do processo para o bloqueio do numerário 

correspondente. Se restituído à conta judicial, concluso para julgamento. 

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, 26 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1000803-76.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: VALDIR 

FUCKS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a justificativa da parte autora (Id 

12215149), requisite-se diretamente do fornecedor respectivo a(s) nota(s) 

fiscal(is) faltante(s) nestes autos, comprobatória(s) do(s) serviço(s) 

contratado(s), com prazo de 5 (cinco) dias para resposta, sob pena de 

responsabilidade, esclarecendo-se que já houve o pagamento e ainda não 

se prestou contas no processo. Instrua-se a requisição com cópia do 

orçamento e do alvará judicial respectivos, além da petição acima 

mencionada e do e-mail do Id 12215739. Em seguida, 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 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo acima, 

sem resposta, abra-se vista ao Ministério Público para as providências do 

seu mister. No mais, manifeste-se a parte autora, por intermédio da 

Defensoria Pública, acerca do cumprimento da tutela de urgência 

complementar (exame Ressonância Nuclear Magnética do ombro 

esquerdo). Em havendo a necessidade de bloqueio e sequestro de 

valores do erário para o eventual cumprimento da obrigação, tendo em 

vista o Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, os princípios que devem 

nortear a aquisição de produtos e/ou serviços às expensas da 

Administração Pública, deverá o(a) autor(a) apresentar 3 (três) 

orçamentos, atualizados e legíveis, ou justificar, pormenorizadamente, a 

impossibilidade de juntar todos. Fixo prazo de até 30 (trinta) dias para a 

Defensoria Pública. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA APARECIDA DA SILVA MASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001549-07.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: GESSICA APARECIDA DA SILVA 

MASSONI REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação de 

tutela de urgência. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 24/07/2018, às 09h00min, ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. A 

requerente pactuou contrato de prestação de serviços educacionais com 
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a requerida no primeiro semestre do ano de 2014, com duração de 

05(cinco) anos, vinculado ao Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Imagem Pessoal. Relata que efetuou trancamento do segundo semestre do 

ano de 2014, retornando apenas no primeiro semestre do ano de 2016. 

Após, cursou regularmente todos os semestres do ano de 2016. Afirma 

que não conseguiu efetuar a matrícula do primeiro semestre do ano de 

2017, posto que entrou em contato com os prepostos da instituição de 

ensino e os mesmos não souberam informar o motivo da inconsistência. 

Apenas na data de 03 de maio de 2017, foi disponibilizada a efetivação da 

matrícula condicionada o pagamento da mensalidade gerada pela 

requerida. Alega que realizou o pagamento da mensalidade, contudo 

estava sem acessão ao portal universitário. Assim, entrou em contato com 

o coordenador do curso e foi cientificada que a requerente teria sido 

realocada através do MEC no Curso Superior de Tecnologia em 

Embelezamento e Imagem Pessoal, no primeiro semestre do ano de 2016, 

haja vista que o curso anteriormente seria extinto no segundo semestre do 

ano de 2017. Aponta que o referido curso contratado desde o primeiro 

semestre de 2014 seria finalizado pela aluna no segundo semestre do ano 

de 2017. Contudo, considerando que as disciplinas são totalmente 

incompatíveis com o curso anteriormente contratado e parcialmente 

cursado, não houve aproveitamento disciplinar. Assim, resolveu não 

frequentar as aulas ministradas pela instituição e muito menos adimplir as 

mensalidades advindas, posto que o curso desejado pela aula não será 

disponibilizado pela instituição de ensino. Em razão da realocação da aluna 

em curso distinto em que fora contratado, resolveu ingressar judicialmente 

em desfavor da requerida para sanar o litígio, demandando assim na 2° 

Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob o código de 

n°1002063-91.2017.8.11.0037. Aduz que enquanto aguardava o resultado 

da ação judicial em desfavor da requerida, teve seu nome registrado nos 

órgãos de cadastro e restrição ao crédito, em decorrência da ausência de 

pagamento das mensalidades referente ao curso realocado pela 

requerida. Não obstante, a requente foi informada que terá seu nome 

excluído dos órgãos de cadastro e restrição condicionada ao pagamento 

das mensalidades em aberto. Por fim, pretende a parte reclamante 

antecipação de tutela para determinar a exclusão imediata de seu nome 

dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito respectivos, bem como que 

a requerida abstenha de efetuar novas cobranças, até o deslinde final 

desta ação. É o relato. Decido. Os documentos carreados aos autos, 

sendo o contrato da prestação de serviços educacionais (id. 

n°12265031), histórico escolar do curso em tecnologia em estética e 

imagem pessoal (id. n°12265036), protocolo entrega do TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso(id. n°12265050), Matrícula 1° semestre do ano de 

2017(id. n°12265049), histórico escolar do curso de tecnologia em 

embelezamento e imagem pessoal (id. n°12265058), extrato do Spc (id. 

n°12265067), demonstram o vinculo contratual com a requerida. 

Inicialmente, cabe ressaltar que não houve a juntada do comprovante de 

endereço e documentos pessoais, requisitos essenciais à propositura 

desta ação, conforme artigo 319 e 321, DO Código de Processo Civil. A 

requerente comprovou o vinculo com o Curso Superior de Tecnologia em 

Estética e Imagem Pessoal, tendo inclusive rematriculada no primeiro 

semestre o ano de 2017, efetuando o pagamento da matrícula na 

importância de R$414,19(quatrocentos e quatorze reais e dezenove 

centavos). Contudo, Analisando o histórico escolar da aluna, sob o Curso 

Superior de Tecnologia em Embelezamento e imagem Pessoal, realocado 

posteriormente, consta disciplinas em que a requerente esta 

supostamente cursando. Todavia, não foi juntado nos autos qualquer 

documento plausível que denote a suspensão/cancelamento do segundo 

semestre de 2017, haja vista que não foi cancelado. Assim, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, ante a carência de demonstração 

da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Determino que a requerente emende a inicial no prazo 

de 15(quinze) dias, para completar com os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação, sob pena de indeferimento da inicial. Primavera do 

Leste-MT, 26 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-74.2018.8.11.0037
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JOSIELY PICHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001551-74.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: JOSIELY PICHETTI REQUERIDO: ANDRE 

RICARDO SACHI VARGAS Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e 

antecipação de tutela de urgência. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 24/07/2018, às 09h20min, ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Relata 

na inicial que a requerente procedeu serviços odontológicos com o 

requerido, totalizando a importância de R$50,00(cinquenta reais). Alega 

que no mês de março de 2016 foi surpreendida pela negativação em seu 

nome no valor de R$900,00(novecentos reais), incluso na data de 

19/10/2015. Assim, buscou informações relevantes em torno da restrição 

comercial e foi cientificada da suposta contratação de procedimentos 

odontológicos. A requerente protocolou reclamação ante o PROCON, 

posto que entraram em contato com o requerido e o mesmo informou tratar 

de procedimentos contratados pela requerente que não foram adimplidos. 

Afirma a requerente que no período em comento, solicitou apenas 

orçamentos de serviços odontológicos que não foram concretizados. 

Assim, desconhece outro procedimento prestado pelo reclamado do valor 

em que fora negativada. Por fim, pretende a parte reclamante antecipação 

de tutela para a exclusão imediata de seu nome dos órgãos de cadastro e 

restrição ao crédito, bem como a exibição de documentos comprobatórios 

dos serviços realizados pela requerente. É o relato. Decido. Foram 

juntados os seguintes documentos, sendo o extrato da negativação (id. 

n°12265246), reclamação protocolada no PROCON( id. n°12265235) e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. Analisando 

o termo da audiência de conciliação intermediada pelo PROCON, foi 

verificada a ausência da requerente. Contudo, o requerido compareceu à 

audiência e relatou que a requerente contratou seus serviços, sendo 

dente n°23 de porcelana, no valor de R$1.000,00(um mil reais), bem como 

outras necessidades odontológicas, tais como, restauração de rezina, 

profilaxia, nos valores de R$300,00(trezentos reais) mais 11 parcelas de 

R$210,00(duzentos e dez reais), totalizando R$2.610,00(dois mil, 

seiscentos e dez reais). Foi proposta ainda a título de acordo o 

parcelamento da importância de R$900,00(novecentos reais), tendo em 

vista que já teria retirado o molde. No que diz respeito ao pedido de 

antecipação da tutela, analisando os documentos carreados aos autos, 

não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de 

tutela, sendo necessária a instrução processual para análise da 

pretensão deduzida na exordial. Assim, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO tutela de 

urgência pleiteada. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) 

para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001557-81.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. 

REQUERENTE: ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação indenizatória c/c 

antecipação de tutela de urgência.. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 24/07/2018, às 10h20min, ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na exordial que em agosto do ano de 2017, a instituição de ensino ré 

ofereceu por meio de panfletos, descontos no percentual de 60% sem 

distinção de curso e para todos os semestres, apenas para os alunos que 

ingressarem naquele período. Relata que a requerente pactuou contrato 

de prestação de serviços educacionais, visando ingressar no curso de 

Pedagogia, com fito de ser beneficiada pelos descontos anunciados pela 

requerida. Contudo, posteriormente à assinatura contratual, foi verificado 

pela própria requerente que o benefício proposto contradiz com a 

realidade, visto que o desconto de 60% se enquadra apenas para o 

primeiro semestre, não estendendo para os demais. Em seguida, a 

requerente não disponibilizou os documentos obrigatórios, não adimpliu a 

primeira mensalidade e muito menos assistiu e usufruiu dos serviços 

prestados pela instituição de ensino ré. Afirma que no mês de Janeiro de 

2018, foi impedida de adquirir crédito em um determinado estabelecimento 

comercial em virtude da suposta negativação imposta pela ré, na 

importância de R$300,03(trezentos reais e três centavos), vinculada ao 

contrato de prestação de serviços educacionais. Ressalta a requerente 

que tentou sanar o litígio administrativamente por intermédio do PROCON, 

mas todas as tentativas tornaram infrutíferas. Por fim, pretende a parte 

reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão imediata de seu 

nome dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito (SPC/SERASA), 

correspondente ao contrato de n°AG00000003839435, na importância de 

R$300,03(...), até o deslinde final deste litígio. É o relato. Decido. Os 

documentos carreados aos autos, sendo o extrato da restrição do serasa 

(id. n°12271423), reclamação protocolada no Procon (id. n°12271437), 

Defesa da Unic no Procon (id. n°12271448), Propaganda abusiva de 

descontos (id. n°12271513), e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. 

Cabe registrar que a instituição de ensino ré contestou a reclamação 

protocolada no PROCON, argumentando que a requerente sequer retornou 

a instituição de ensino para formalizar o cancelamento do contrato 

pactuado, baseado na clausula 5ª, inciso 5.2 e 5.3 do referido contrato de 

prestação de serviços. Neste caso, a requerente sequer entregou os 

documentos essenciais e muito menos adimpliu com a primeira 

mensalidade, requisitos exigidos como aponta a clausula 4.1 do referido 

contrato que deixa bem claro: “A matrícula do CONTRATANTE será 

concretizada apos o pagamento da 1ª (primeira) mensalidade, observando 

a compensação do cheque caso este seja a forma de pagamento”. Assim, 

o deferimento da tutela é medida que se impõe. O perigo de dano de difícil 

reparação é inerente ao fato de que a negativação produz efeitos 

nefastos ao conceito creditício da pessoa. 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). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte requente Elizangela Nascimento da Silva, 

sob o contrato de n°AG00000003839435, no valor de R$300,03(...), do 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção 

ao crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos 

de restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Intimo a parte autora na 

pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos 

do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001558-66.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. 

REQUERENTE: CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS MELO REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação indenizatória c/c 

antecipação de tutela de urgência.. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 24/07/2018, às 13h00min, ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na exordial que em agosto do ano de 2017, a instituição de ensino ré 

ofereceu por meio de panfletos, descontos no percentual de 60% sem 

distinção de curso e para todos os semestres, apenas para os alunos que 

ingressarem naquele período. Relata que a requerente pactuou contrato 

de prestação de serviços educacionais, visando ingressar no curso de 

Psicologia, com fito de ser beneficiada pelos descontos anunciados pela 

requerida. Contudo, posteriormente à assinatura contratual, foi verificado 

pela própria requerente que o benefício proposto contradiz com a 

realidade, visto que o desconto de 60% se enquadra apenas para o 

primeiro semestre, não estendendo para os demais. Em seguida, a 

requerente não disponibilizou os documentos obrigatórios, não adimpliu a 

primeira mensalidade e muito menos assistiu e usufruiu dos serviços 

prestados pela instituição de ensino ré. Afirma que no mês de março de 

2018, foi impedida de adquirir crédito em um determinado estabelecimento 

comercial em virtude da suposta negativação imposta pela ré, na 

importância de R$542,93(quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e 

três), vinculado ao contrato de prestação de serviços educacionais. Por 

fim, pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a 

exclusão imediata de seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao 

crédito (SPC/SERASA), correspondente ao contrato de 

n°AG00000003759472, na importância de R$542,93(...), até o deslinde 

final deste litígio. É o relato. Decido. Os documentos carreados aos autos, 

sendo o extrato da restrição do serasa (id. n°12271890), Propaganda 

abusiva de descontos (id. n°12271513), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação, presumem a plausibilidade do 

direito invocado. Considerando que a requerente sequer entregou os 

documentos essenciais e muito menos adimpliu com a primeira 

mensalidade, requisitos exigidos como aponta a clausula 4.1 do referido 

contrato que deixa bem claro: “A matrícula do CONTRATANTE será 

concretizada apos o pagamento da 1ª (primeira) mensalidade, observando 

a compensação do cheque caso este seja a forma de pagamento”. Assim, 

o deferimento da tutela é medida que se impõe. O perigo de dano de difícil 

reparação é inerente ao fato de que a negativação produz efeitos 

nefastos ao conceito creditício da pessoa. 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). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte requente Cristina de Fatima dos Santos, 

sob o contrato de n°AG00000003759472, no valor de R$542,93(...), do 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção 

ao crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos 

de restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Intimo a parte autora na 
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pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos 

do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE TOMAZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001595-93.2018.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

MARCIELE TOMAZETTI REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência com pedido de danos morais 

com pedido de antecipação de tutela em que Marcilene Tomazetti pleiteia 

em desfavor de Lojas Avenida S.A Designe-se audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Relata na inicial que a requerente foi 

impedida de adquirir crédito em um determinado estabelecimento 

financeiro, em decorrência da restrição comercial na importância de 

R$150,26(cento e cinquenta reais e vinte e seis centavos), sob contrato 

de n°1816371, incluída pela requerida na data de R$08/02/2016 na cidade 

de Varzea Grande/MT. Afirma que nunca residiu na cidade supracitada e 

tão pouco adquiriu bens com a requerida. Alega que entrou em contato 

com a ré para sanar o litígio administrativamente e foi orientada a 

protocolar requerimento chamado de “Contestação de Transação Club+”. 

Aponta que a requerente realizou todos os procedimentos administrativos 

sob orientação da requerida para sanar o ocorrido, posto que não foi 

solucionado até o exato momento. Por fim, a requerente pretende a 

antecipação de tutela para determinar a exclusão imediata de seu nome 

dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito (SPC/SERASA), até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. Os documentos carreados 

aos autos, sendo o extrato da negativação (id. n°12300256), protocolo de 

reclamação (id. n°12300243), boletim de ocorrência (id. n°12300192) 

presumem a plausibilidade do direito invocado. Analisando detidamente os 

autos, verifico que não foi juntado documentos essências à propositura 

desta ação, em conformidade com os ditames do artigo 319 e 321 do 

Código de Processo Civil. No que tange ao perigo da demora, é este 

patente, visto que a negativação produz dano efetivo a imagem de 

qualquer pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e também os 

atos da vida civil no que tange à obtenção de qualquer crédito. A parte 

reclamante nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha 

dado origem ao débito, de forma que a prova negativa se mostra de 

dificílima, senão impossível materialização, devendo ser prestigiado neste 

momento o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a 

atuação do reclamante na defesa de seu suposto direito, sem contar que 

a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à reclamada. Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte requente Marcilene Tomazetti, portadora do 

CPF 917.637.201-44, contrato de n°1816371, no valor de R$150,26(...) do 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção 

ao crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos 

de restrição ao crédito respectivos, que deverá ser cumprida por este 

juízo após as deliberações à seguir. Determino que a requerente emende a 

inicial no prazo de 15(quinze) dias, apresentando os documentos 

indispensáveis a propositura desta ação, sob pena de indeferimento da 

inicial. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de 

restrição ao crédito. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) 

para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Primavera do Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLINNY IANE NOGUEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001628-83.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: PABLINNY IANE NOGUEIRA COELHO 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

Trata-se da ação de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e pedido de antecipação de tutela de urgência em que Pablinny Iane 

Moreira Coelho pleiteia em desfavor de Eletromar Moveis e 

Eletrodomésticos LTDA. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 04/06/2018, às 15h20min, ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Relata 

na exordial, que a requerente foi surpreendida por dois débitos e 

consequentemente cadastro nos órgãos de restrição ao crédito, em 

relação a suposta compra parcelada nas importâncias de R$116,00(cento 

e dezesseis reais) com vencimento para o dia 15/03/2016 e a importância 

de R$121,00(cento e vinte e um reais) com vencimento para o dia 

15/04/2016. Afirma que desconhece qualquer vinculo consumerista com a 

requerida, desconhecendo todos os débitos em comento. Alega que 

tentou resolver o litígio administrativamente, posto que todas as tentativas 

tornaram infrutíferas. Por fim, a reclamante pretende a antecipação de 

tutela para determinar a exclusão imediata de seu nome perante os órgãos 

de cadastro e restrição ao crédito, bem como que a reclamada abstenha 

de efetuar novos débitos, até o deslinde final desta ação. É o relato. 

Decido. No que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando 

os documentos carreados aos autos, como extrato da negativação 

perante órgãos de restrição ao crédito (id. n°12318233), não vislumbro a 

possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de tutela, sendo 

necessária a instrução processual para análise da pretensão deduzida na 

exordial. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Determino que a requerente emende a inicial 

no prazo de 15(quinze) dias, para apresentar comprovante de endereço 

da parte autora, sob pena de indeferimento da inicial. Intimo a parte autora 

na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do Leste-MT, 27 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON MEDINA BERTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011172-78.2015.8.11.0037 Reclamante: MARLON MEDINA BERTTI 

Reclamada: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SENTENÇA Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 05 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011590-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAREN ANDRESSA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011590-16.2015.8.11.0037 Reclamante: CAREN ANDRESSA TAVARES 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma. Em 

contestação se defende a reclamada alegando conforme comprovado 

pelos documentos anexos a esta defesa, a promovente aderiu ao contrato 

de adesão ao cartão de crédito, ora, ofertado pela parte reclamada, que a 

parte promovente após aderir ao seu cartão de crédito fez o desbloqueio 

e passou a fazer uso de seu cartão. É o breve relato. Decido. O autor 

estranhamente não negou a relação com empresa requerida, também não 

confessou, diz apenas não possuir débitos. A parte autora havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. O 

que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da 

parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de várias provas, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 05 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que 

a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. Condeno, ainda, a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor de 11 salários mínimos. Primavera do Leste - MT, 05 de março de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005112-43.2017.8.11.0037 

Promovente: MARILUCIA DE OLIVEIRA MENDES Promovido: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação conexa 

com a ação n° 1005114-13.2017.8.11.0037. Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por MARILUCIA DE OLIVEIRA MENDES em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 
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produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da 

petição inicial alegado em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto alega desconhecer o débito em questão. A empresa ré, 

por sua vez, aduz que é cessionário de crédito do Banco do Brasil. Alega 

que a inscrição foi devida eis que a parte autora realizou financiamento 

junto ao Banco do Brasil e não realizou o pagamento, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisando a questão discutida verifico que a ré comprovou suas 

alegações trazendo aos autos a declaração de cessão de crédito em que 

consta o débito da autora, bem como a consulta do CDC em que 

comprovam a utilização dos serviços e o não pagamento. Portanto, há de 

se concluir que a autora utilizou os serviços do banco cedente, conforme 

observa-se nos documentos juntados pela ré, e não efetuou o pagamento 

de tal débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus 

pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade 

das provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços junto ao 

réu, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. 

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte 

autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, 

agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 05 de março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 05.03.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012288-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON JARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012288-22.2015.8.11.0037 

Promovente: PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP Promovido: NILSON 

JARA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por PRIMICIA 

CENTER MODAS LTDA - EPP em face de NILSON JARA. Analisando-se os 

autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para indicar bens a 

penhora de propriedade do executado, entretanto se manteve inerte por 

mais de 30 dias. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, conforme leciona o artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Vejamos: “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;” Ante o exposto, julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, III do CPC. 

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 05 de março de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

05.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010488-22.2016.8.11.0037 

Promovente: ADAILTON JOSE FERREIRA Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ADAILTON JOSE FERREIRA em 

face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. O 

autor alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega desconhecer 

o débito em questão. A empresa ré, por sua vez, aduz que a inscrição foi 

devida, haja vista que a parte autora é usuária dos serviços de telefonia 

móvel prestados pela empresa Ré, o qual gerou débitos e não foi efetuado 

o pagamento, o que ensejou a negativação do seu nome. Analisando a 

questão verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos 

autos telas sistêmicas, pelas quais se pode verificar de forma detalhada 

que os serviços foram realmente utilizados e não adimplidos. É certo que a 

prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do sistema da 

parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; todavia, 

sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais informações 

processuais. Ademais, considerando a presunção de veracidade das 

provas, resta demonstrado que os serviços foram realmente utilizados. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes e a regularidade do débito. 

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte 

autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, 

agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide e JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 
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Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 05 de março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 05.03.2018 Eviner Valério

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012116-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LIMA RODRIGUES (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012116-46.2016.8.11.0037 

Promovente: ALISSON LIMA RODRIGUES Promovido: BANCO BRADESCO 

S.A. Trata-se de ação conexa com a ação n° 8012115-61.2016.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ALISSON LIMA 

RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO S.A. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, implica na 

extinção do processo. Vejamos: “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.” Ante o exposto, julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51 da Lei 9.099/95 

e: a) Condeno a parte autora ao pagamento da multa prevista no art. 334, 

§8° do CPC, no importe de 3% (três por cento) do valor da causa. b) 

Revogo a liminar concedida nos autos. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 05 de março de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 05.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010922-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010922-11.2016.8.11.0037 

Promovente: RENILDA OLIVEIRA DA SILVA Promovido: VIVO S.A. Trata-se 

de ação conexa com a ação n° 8012115-61.2016.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por RENILDA OLIVEIRA DA SILVA 

em face de VIVO S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Conforme 

o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências 

realizadas, implica na extinção do processo. Vejamos: “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.” Ante 

o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme art. 51 da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte autora ao 

pagamento da multa prevista no art. 334, §8° do CPC, no importe de 3% 

(três por cento) do valor da causa. b) Revogo a liminar concedida nos 

autos. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da 

Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 05 de março de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 05.03.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-40.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000646-40.2016.8.11.0037 

Promovente: MARCOS ROBERTO MARTINS Promovido: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Execução de Título 

Extrajudicial promovida por MARCOS ROBERTO MARTINS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o 

pedido de desistência feito pela parte autora, homologo a desistência da 

ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 05 de março de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

05.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004796-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA APARECIDA GALVAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004796-30.2017.8.11.0037 

Promovente: LILIANA APARECIDA GALVAO DE SOUSA Promovido: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LILIANA 

APARECIDA GALVAO DE SOUSA em face de AZUL LINHAS AEREAS. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 20 da Lei 9.099/95, que a 

ausência do réu em qualquer das audiências de conciliação ou instrução, 
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gera revelia deste. No presente caso, o Réu não compareceu à audiência 

de conciliação designada, conforme consta no termo de audiência anexo 

nos autos. Assim, muito embora tenha ele juntado contestação tempestiva, 

este é revel, tendo em vista sua ausência na audiência de conciliação. 

Passo à análise do mérito. A autora alega que a empresa demandada, sem 

motivo justificado, atrasou e alterou o voo com destino a Recife – PE, 

extraviou bagagem por tempo parcial, fazendo com que a Autora 

chegasse em seu destino com várias horas de atraso, ou seja, no dia 

seguinte, comprometendo e prejudicando a participação da mesma no 

treinamento profissional. A ré embora tenha contestado a ação alegando 

que não cometeu nenhum ilícito, eis que a autora foi reacomodado em 

outro voo, não compareceu à audiência de conciliação, se tornando revel. 

Compulsando os autos verifico que houve falha na prestação de serviços 

da reclamada, pois esta não prestou de forma adequada os serviços 

fornecidos à parte reclamante. A ré não nega o atraso no voo, entretanto 

aduz que os motivos foram alheios a sua vontade. Contudo, a ré não 

comprovou suas alegações, tampouco os motivos com que contribuíram 

para os atrasos. É certo que o atraso no voo da ré, fez com que a autora 

perdesse o voo de conexão e causou diversos transtornos a autora, além 

de prejuízos materiais e que devem ser reparados. Vejamos: “E M E N T A 

– APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – ATRASO DE VOO – 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CÓDIGO 

AERONÁUTICO E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA 

– QUANTUM COMPENSATÓRIO 01. O contrato de transporte aéreo 

mantido entre as partes é relação jurídica regida pelas normas do Código 

de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável a responsabilidade como 

prevista no Código Aeronáutico e Convenção de Varsóvia. 02. A 

necessidade de manutenção em aeronave é fato previsível e evitável, não 

caracteriza força maior e, portanto, não é causa excludente da 

responsabilidade de indenizar. 03. Conforme entendimento já sedimentado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de voo configura dano moral in 

re ipsa, presumidos o desconforto, a aflição e os transtornos suportados 

pelo passageiro em virtude da demora. 04. O valor arbitrado a título de 

compensação por danos morais deve se ater a critérios como a extensão 

do dano, capacidade econômica das partes, finalidades punitiva e 

pedagógica da condenação, bem como às peculiaridades do caso 

concreto. Recurso não provido.” Portanto, é inegável que houve atraso no 

voo e tal situação extrapolou o mero aborrecimento e transtorno, eis que 

foram além dos limites razoáveis, causando-lhes cansaço mental e físico. 

Desta forma, concluo pela procedência do pedido de dano moral. No que 

concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Quanto ao dano 

material, de igual modo entendo pela procedência, sendo este no montante 

de R$157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente comprovado nos autos. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. 

Condeno a ré ao pagamento da quantia única de R$6.000,00 (seis mil), 

cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data desta sentença. b. Condeno a ré ao pagamento do valor de R$157,50 

(cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de danos 

materiais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 05 de março de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 05.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011518-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO OAB - MT15092/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011518-29.2015.8.11.0037 Reclamante: CARLOS ALBERTO BUSCARIOL 

DE CARVALHO JUNIOR Reclamada: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Recebo a petição como Embargos de Declaração, vez que chamar o feito 

a ordem digna-se a sanar irregularidades e não entendimento. Expõe a 

embargante que este Juízo cometeu equívoco uma vez que determinou a 

atualização monetária e acréscimo de juros no valor arbitrado a partir de 

momento errado. Nesse passo, urge evidenciar a regra processual em 

espécie na lei 9.095/95 e no Novo Código De Processo Civil: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 
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quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 06 de março de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 06 de março de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001479-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DREHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001479-24.2017.8.11.0037 Reclamante: FABIANO DREHER Reclamada: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que teve seu 

nome negativado pela parte requerida indevidamente vez que não possui 

dívida alguma, que está quite com a instituição. Citada a parte reclamada 

quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. Citada e intimada para 

comparecer na audiência e se defender na lide a parte requerida 

quedou-se inerte. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. A parte promovente alegou ter sido 

negativada indevidamente pela parte promovida, inclusive trazendo uma 

série de recibos, informando que está quites com a instituição de ensino 

acionada, de outra banda a reclamada não demonstrou motivo ensejador 

escorreito da anotação pejorativa. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do 

NCPC. Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos 

termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na 

prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados. Concluo que a negativação realizada foi indevida. A 

negativação indevida é dano de natureza in re ipsa, que dispensa 

comprovação da ocorrência do abalo, pois presumidamente afeta a 

dignidade da pessoa humana ao incluir nome de adimplente em cadastro 

de inadimplentes. Sopesando tais orientações e ponderando as 

circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto julgo procedentes os 

pedidos da exordial com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda, determinando 

a exclusão do registro em qualquer órgão de proteção ao crédito e 

condenar a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos 

danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 06 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 06 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001602-22.2017.8.11.0037 Reclamante: GEAN MARCOS OLIVEIRA DE 

MORAES Reclamada: SKY BRASIL SERVICOS LTDA SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que 

teve seu nome negativado pela parte requerida indevidamente vez que 

diante da demora da instalação dos aparelhos em sua residência requereu 

o cancelamento, que foi registrado através de protocolo de atendimento. 

Em contestação alega a parte reclamada que ao contrário do alegado em 

petição inicial, a parte autora contratou os serviços da empresa requerida 

de prestação de TV por assinatura, conforme demonstram os documentos 

anexos à presente contestação, sendo certo que o contrato de nº 

1501356891 foi efetivado em 20/01/2016, sendo cancelado por 
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inadimplência em virtude do não pagamento das faturas. É o breve relato. 

Decido. Compulsando os autos verifico que a parte promovente alegou ter 

sido negativada indevidamente pela parte promovida, vez que cancelou o 

contrato devido à demora na chegada dos aparelhos que iriam fornecer o 

sinal de transmissão dos canais, destarte, sequer houve efetiva 

prestação de serviço, não podendo haver consequentemente cobrança. A 

parte promovente informou o cancelamento através dos protocolos nº 

30524242 e 92620834, que a parte promovida sequer fez menção, quiçá 

anexou qualquer gravação de atendimento, outrossim, a demandada não 

demonstrou também a entrega dos aparelhos ou efetiva prestação de 

serviços, portanto, tenho que a negativação realizada foi indevida e ilegal. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do NCPC. Portanto, inequívoco que houve falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados. A negativação indevida é dano de 

natureza in re ipsa, que dispensa comprovação da ocorrência do abalo, 

pois presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana ao incluir nome 

de adimplente em cadastro de inadimplentes. Sopesando tais orientações 

e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente 

a fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto julgo procedentes os 

pedidos da exordial com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda, determinando 

a exclusão do registro em qualquer órgão de proteção ao crédito e 

condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos 

danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 06 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 06 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020007-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DA COSTA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

IRMAOS SACHET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8020007-55.2015.8.11.0037 

Promovente: CREUZA DA COSTA NERES Promovido: IRMAOS SACHET 

LTDA e OMNI FINANCEIRA S/A. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por CREUZA DA COSTA NERES em face de IRMAOS 

SACHET LTDA e OMNI FINANCEIRA S/A. Devidamente citados, os 

reclamados apresentaram contestações tempestivas. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que efetuou a compra de materiais para construção 

junto a loja da primeira reclamada no valor total de R$ 1.722,48 (hum mil 

setecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), com 

pagamento de forma parcelada pela loja em 05 vezes. Aduz que as 

parcelas foram lançadas em seu cartão de crédito emitido pela OMNI 

FINANCEIRA, entretanto os valores lançados estão acima do devido, posto 

que ao comparecer na sede da primeira ré foi orientada a realizar o 

pagamento mínimo. Assevera que já efetuou o pagamento do montante no 

valor de R$ R$ 1.657,54 (hum mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos), entretanto continua sendo cobrada no valor 

de R$ 1.558,53 (hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e 

três centavos). Por fim, alega que seu nome foi inscrito no Banco de 

Dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo este que levou a autora 

a parcelar o débito no valor de R$ R$ 2.186,64, (dois mil, cento e oitenta e 

seis reais e sessenta e quatro centavos), em doze parcelas de R$ 182,22 

(cento e oitenta e dois reais e onze centavos). O Banco réu, por sua vez, 

aduz que a inscrição foi devida eis que a parte autora utilizou o cartão de 

crédito administrado pela ré e não efetuou o pagamento, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A primeira reclamada aduz não ser parte legítima para figurar no 

polo passivo, eis que quem negativou o nome da autora foi o Banco Réu, 

não tendo ela nenhuma responsabilidade pelo fato. Analisando a questão 

discutida verifico que o Banco requerido comprovou suas alegações 

trazendo aos autos as faturas do cartão de crédito, o que comprova que a 

autora utilizou os serviços da ré. Conforme observa-se nos comprovantes 

juntados pela autora, a mesma estava realizando o pagamento apenas do 

valor mínimo da fatura, sendo que o restante vinha sendo cobrado nas 

faturas posteriores, o que gerou multa e altos juros, amplamente 

conhecidos nesse tipo de crédito. Portanto, há de se concluir que a autora 

utilizou os serviços do banco Requerido, conforme observa-se nas 

faturas do cartão de crédito e não efetuou o pagamento de tal débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços junto ao segundo réu, 

resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. 

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Ademais, verifica-se 

pelo extrato do SPC, que a autora possuiu outras negativações em seu 

nome, o que demonstra que a mesma não possui zelo por seu bom nome. 

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Retifico a liminar 

concedida. Transitada em julgado, dê-se baixa nos autos. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 06 de 

março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 06.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003618-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA NARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processos n. 1003618-46.2017.8.11.0037 

Promovente: ROSANGELA APARECIDA NARDES Promovido: DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ROSANGELA APARECIDA NARDES em face DIGITI 

BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA – ME. Devidamente citado, o 

reclamado não apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica do Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que a requerida inscreveu seus dados 

indevidamente no Registro dos Órgãos de Proteção ao Credito, eis que 

não se encontra em débito com a mesma. A parte reclamada não 

apresentou contestação, tampouco compareceu à audiência de 

conciliação. Dessa forma resta clara a REVELIA da parte ré. Analisando a 

questão discutida verifico que razão assiste a parte requerente, eis que a 

parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Conforme 

observa-se nos autos, a ré foi devidamente citada, porém não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação, o que deixa clara a sua revelia. Assim, levando em 

consideração os efeitos da revelia, bem como os documentos e alegações 

juntados pela autora, tenho que inexiste contrato entre as partes. Assim, 

resta configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, por sua conta 

e risco disponibilizou os dados da reclamante à consulta pública, 

qualificando-a como má pagadora, quando esta nada contribuiu com o fato 

danoso. Saliento que a causa versa sobre a alegada inexistência de 

relação contratual válida para ensejar a inscrição da dívida. Em sendo 

assim, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 14 3º, I 

do CDC, a respeito de provar cabalmente a ciência e anuência inequívoca 

do reclamante no contrato originário do débito. Por consequência, tenho 

que a declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente 

demanda. Quanto ao pedido de dano moral, como já mencionado alhures, a 

relação aqui travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, com respeito à reparação moral, de igual modo, 

entendo pela procedência. No momento em que a requerida incluiu o nome 

da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, por uma dívida oriunda do 

ato ilícito da reclamada, causou a ele dano de ordem moral, dada a 

sensação de ser visto como ele não é, ou seja, mau pagador. Ademais, no 

presente caso, o dano moral é considerado presumido ou in re ipsa, 

prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de demonstração no 

mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e 

quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que 

integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação 

supera, em muito, os limites da razoabilidade. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Justifica-se tal valor, em 

razão da autora possuir negativações posteriores a essa discutida nos 

autos, conforme consta no extrato anexo aos autos. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

e: a. Declaro inexistente o débito de R$ 1.190,00 (hum mil e cento e 

noventa reais), referente ao documento de origem 11/04/2014, apontado 

no SPC/SERASA em nome da reclamante e efetuado pela reclamada; b. 

Condeno a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 06 de 

março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 06.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003971-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRILL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003971-86.2017.8.11.0037 

Promovente: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP Promovido: 

NUTRILL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP em face de NUTRILL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA – ME. A audiência de conciliação foi inexitosa, ante a ausência da 

parte reclamada. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Aduz o Autor que é 

credor do Requerido da quantia de R$1.593,75 (Um mil quinhentos e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos), representados por 2 

(dois) boletos, nos respectivos valores: R$598,93 (quinhentos e noventa e 

oito reais e noventa e três centavos), com vencimento em 20/06/2016 e 

um de R$994,75 (novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco 

centavos), com vencimento em 13/06/2016. A parte reclamada não 

apresentou contestação, tampouco compareceu à audiência de 

conciliação. Dessa forma resta clara a REVELIA da parte ré. Entendo que 

o pleito da parte autora merece acolhimento. Analisando-se os 

documentos juntados nos autos constitui prova escrita da obrigação da 

parte ré. Dessa forma faz-se prudente o pagamento do valor de 

R$1.593,75 (Um mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco 
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centavos). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Determino o pagamento de R$1.593,75 

(Um mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) à 

parte autora, corrigido monetariamente desde os respectivos vencimentos 

e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 06 março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 06.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY FERREIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001701-89.2017.8.11.0037 Reclamante: LUANY FERREIRA REZENDE 

Reclamada: SKY BRASIL SERVICOS LTDA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, que não possui dívida 

alguma ou a contratou. Em contestação alega a reclamada que ao 

contrário do que alega a parte autora, esta possuía junto a empresa 

requerida o contrato de nº 139439290 habilitado em 27/06/2013 instalado 

no mesmo endereço da parte autora, qual seja, Rua Belo Horizonte, nº 

182, Bairro Centro Leste, a tela sistêmica acima demonstra o endereço de 

instalação diferente do fornecido em petição inicial pela autora, porém 

como demonstra o histórico de ordem de serviço, há solicitação da própria 

parte autora solicitando instalação em novo endereço, realizada a 

mudança de endereço da parte autora, esta deixou de quitar a fatura 

referente ao junho/2013, com vencimento em 27/07/2013. É o breve relato. 

Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da 

dívida e negativação, qual a parte reclamante não comprovou o 

recolhimento. A parte reclamada trouxe em sua petição de resistência 

indícios e provas da relação jurídica e débitos da parte requerente 

consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra ilegal. É certo que a 

prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do sistema da 

parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; todavia, 

sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais informações 

processuais. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever 

de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de março de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de março de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JASON AGUIAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN BELMONTE (REQUERIDO)

fazenda junior (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002304-65.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JASON AGUIAR DE 

FREITAS REQUERIDO: FAZENDA JUNIOR, WILIAN BELMONTE Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação a parte Reclamante 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. O decreto de 

extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da 

audiência de conciliação (id 9313894), a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada (id 8751513). A consequência 

é a extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9 

e 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam 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. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). Posto isso, com fundamento no art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDERLINDA COELHO CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010036-12.2016.8.11.0037 Reclamante: EDERLINDA COELHO CARREIRO 

Reclamada: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que foi vítima de 

cobrança indevida vez que já havia encerrado seu contrato com a parte 

reclamada. Em defesa a requerida alega que a assinatura encontra-se 

cancelada conforme solicitado pelo autor, bem como foi localizado 

abertura de procedimento para a devolução do valor pago. Contudo, 

devido a divergência nos dados bancários fornecidos pela autora a 

devolução não pode ser concluída e tampouco a requerida conseguiu 

contato para confirmar tais dados. É o breve relato. Decido. Compulsando 

os autos verifico tanto pelos documentos anexados a exordial quanto pela 

própria contestação que a requerida informa que o valor cobrado 

indevidamente seria estornado, contudo, até o presente não verifico tal 

medida. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. É patente que a cobrança indevida 

pode gerar obrigação de indenizar, visto que é procedimento ilegal que se 

apodera do patrimônio alheio e perturba a dignidade da pessoa humana. 

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 437,80 a títulos de danos 

materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC 

desde seu desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a 

citação válida. - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 07 de março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 07 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010886-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARI & SARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010886-66.2016.8.11.0037 REQUERENTE: SARI & SARI LTDA - 

ME REQUERIDO: FF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME A 

presente sentença obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 38º 

da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC c/c Enunciados nº. 

161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o relatório. Trata-se a 

presente demanda de ação de cobrança, na qual a parte autora pretende 

receber valores gerados em virtude da prestação de serviço de hotelaria 

a reclamada. Ao final, pugna a reclamante pela satisfação do débito, bem 

como pela condenação da reclamada ao pagamento de perdas e danos. É 

a suma do essencial. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que 

a parte reclamante deixou de promover o andamento do feito. Conforme 

despacho (id 9286119), a parte autora foi intimada para no prazo de 10 

(dez) dias indicar o endereço da parte reclamada, sob pena de extinção 

do processo. Contudo, vislumbra-se na certidão (id 9924333), que a parte 

reclamante, em que pese devidamente intimada, deixou transcorrer o 

prazo sem indicar o endereço correto da parte reclamada. Assim, o 

presente processo encontra-se estagnado sem providência da parte 

interessada. Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de 

mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” 

Posto isso, com fulcro nos artigos 485, III, do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente ação, sem resolução de mérito, ante o abandono processual 

pela parte autora. 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. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004601-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MACEDO DELMONDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004601-45.2017.8.11.0037 

Promovente: VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME Promovido: 

EDNA MACEDO DELMONDES Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA – ME em face de EDNA 

MACEDO DELMONDES. A audiência de conciliação foi inexitosa, ante a 

ausência da parte reclamada. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Aduz o 

Autor que a Requerida efetuou uma compra em sua loja no valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais), dando um cheque para o pagamento. 

Entretanto, ao apresentar o cheque para pagamento, este foi devolvido 

pelo motivo 28 (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou 
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extravio). Alega ainda que tentou solucionar o impasse diversas vezes, 

entretanto a reclamada se manteve inerte. A parte reclamada não 

apresentou contestação, tampouco compareceu à audiência de 

conciliação. Dessa forma resta clara a REVELIA da parte ré. Entendo que 

o pleito da parte autora merece acolhimento. Conforme observa-se na 

petição inicial e documentos, a requerida realizou compra na requerente, 

entretanto não efetuou o pagamento da dívida, eis que o cheque dado em 

pagamento não foi compensado. É certo o direito do autor no recebimento 

de seu crédito. O cheque juntado nos autos constitui prova escrita da 

obrigação da parte ré. Dessa forma faz-se prudente o pagamento do valor 

de R$15.000,00 (quinze mil reais). Em razão do exposto, declaro resolvido 

o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Determino o 

pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desde a apresentação do cheque ao 

banco sacado e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da data 

em que deveria ser compensado o cheque; Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 07 

março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 07.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010346-18.2016.8.11.0037 

Promovente: TAINA DA COSTA RIBEIRO Promovido: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por TAINA DA COSTA 

RIBEIRO em face de BANCO BRADESCO S.A. Devidamente citado, o 

reclamado não apresentou contestação. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto jamais 

realizou qualquer transação com a ré. A parte reclamada não apresentou 

contestação, tampouco compareceu à audiência de conciliação. Dessa 

forma resta clara a REVELIA da parte ré. Analisando a questão discutida 

verifico que razão assiste a parte requerente, eis que a parte ré não 

comprovou a existência e legalidade do débito oriundo da negativação. 

Assim, resta configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, por sua 

conta e risco disponibilizou os dados da reclamante à consulta pública, 

qualificando-a como má pagadora, quando esta nada contribuiu com o fato 

danoso. Saliento que a causa versa sobre a alegada inexistência de 

relação contratual válida para ensejar a inscrição da dívida. Em sendo 

assim, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 14 3º, I 

do CDC, a respeito de provar cabalmente a ciência e anuência inequívoca 

do reclamante no contrato originário do débito. Por consequência, tenho 

que a declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente 

demanda. No entanto, verifico que existe outra inscrição em nome da 

autora, conforme se observa no processo n° 8012490-96.2015.8.11.0037, 

em que a ação foi julgada improcedente, sendo a autora condenada em 

má-fé. Assim, razão não assiste a autora para que seja indenizado por 

dano moral, pois já havia restrições anteriores. Nesse sentido: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO C. STJ. 

A indenização por danos morais decorrente de cadastramento em órgão 

de restrição ao crédito pressupõe a demonstração de que a anotação é 

apta a gerar abalo ao bom nome de quem formula a reclamação, hipótese 

que não se coaduna com a existência de várias anotações. Sentença 

m a n t i d a .  ( T J - S P  -  A P L :  0 1 6 9 6 3 4 6 8 2 0 1 2 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0169634-68.2012.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

30/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

01/04/2015).” Portanto, entendo pelo não acolhimento do pedido de danos 

morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Ratifico a liminar concedida nos autos. b. Declaro 

inexistentes os débitos no valor de R$ 194,79 (cento e noventa e quatro 

reais e setenta e nove centavos), referente ao contrato nº 

990573281000000CT, apontados no SPC/SERASA em nome da reclamante 

e efetuados pela reclamada; c. Indefiro o pedido de dano moral. Publicado 

no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

07 de março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 07.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005006-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005006-81.2017.8.11.0037 

Promovente: ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA Promovido: CLARO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 8011713-77.2016.8.11.0037 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ANDRESA MARTIGNAGO 

DE SOUZA em face de CLARO S.A. Devidamente citado, o reclamado 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Aduz a autora que realizou a adesão a um plano denominado 
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CLARO PÓS GIGA com os terminais de nº (66) 99638-4403, (66) 

99928-4424, (66) 99986-9936, (66) 999069975, onde teria LIGAÇÕES 

ILIMITADAS E TORPEDOS ILIMITADOS, pelo valor mensal de R$ 210,00 

reais mensais, contudo, alega que após o primeiro mês de uso, a fatura 

veio com valor muito superior ao contratado, somando a importância de R$ 

566,95, assim contatou a reclamada por diversas vezes a fim de 

solucionar tal impasse, não logrando êxito. Esclarece ainda, que a linha nº 

(66) 99928-4424, nunca funcionou, além disso, informa também que a 

reclamada lhe cobrou uma multa contratual referente ao cancelamento de 

tal linha. A empresa ré, por sua vez, aduz que as cobranças são 

referentes a utilização da linha para ligações para outras operadoras, o 

que gerou gastos extras, já que tais ligações não fazem parte do pacote 

contratado. Analisando a questão verifico que a requerida comprovou 

suas alegações trazendo aos autos telas sistêmicas e Relatório de 

chamadas originadas completadas, pelas quais se pode verificar de forma 

detalhada que a requerente utilizou os serviços da reclamada. Juntou 

ainda, o contrato de adesão ao plano devidamente assinado pela autora. 

Cumpre mencionar que no contrato de adesão consta a compra de um 

pacote de serviço de 500 (quinhentos) minutos para outras operadoras, 

conforme alegado pela ré em sua contestação. É certo que a prova 

unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do sistema da parte 

requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; todavia, sua 

utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais informações 

processuais. No presente caso, a requerida juntou aos autos relatório de 

chamadas, onde demonstram as efetivas ligações para telefones de 

outras operadoras e o tempo de duração de cada ligação, bem como o 

contrato devidamente assinado pela autora. Além disso, juntou aos autos 

as faturas referentes a linha móvel pertencente a autora, o que comprova 

que esta utilizou os serviços da requerida. Ademais, considerando a 

presunção de veracidade das provas, resta demonstrado que os serviços 

foram realmente utilizados. Portanto, o conjunto probatório contido nesta 

lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e a 

regularidade do débito. Assim, não há que se falar em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 07 de 

março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 07.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010888-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010888-36.2016.8.11.0037 

Promovente: ROSIANE DE SOUZA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ROSIANE DE SOUZA em 

face de BANCO BRADESCO S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos verifico a ausência injustificada da parte autora à audiência de 

instrução e julgamento. Dessa forma, determino a EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 51, inciso I, 

da Lei 9.009/95 e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95). Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 07 de 

março de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 07.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011905-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GODINHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011905-10.2016.8.11.0037 

Promovente: RAQUEL GODINHO MARTINS Promovido: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por RAQUEL 

GODINHO MARTINS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Devidamente 

citado, o reclamado não apresentou contestação tempestiva. A audiência 

de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega a requerente que possui contrato com a requerida referente 

a linha telefônica de nº (66)99627-0682. Aduz que desde o dia 10/08/16 

com muita dificuldade consegue efetuar as chamadas ou receber 

ligações, variando de forma prejudicial a qualidade do serviço. Afirma 

ainda, que quando uma chamada finalmente completa e o número discado 

chama e a outra parte atende, o requerente não compreende nada do que 

se diz. A parte reclamada não apresentou contestação, tampouco 

compareceu à audiência de conciliação. Dessa forma resta clara a 

REVELIA da parte ré. Analisando os autos, entendo pela improcedência 

dos pedidos constantes na inicial, vez que a autora não comprovou sua 

alegações, tampouco os danos sofridos. Ainda, aduz o Código de 

Processo Civil, que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito, ou seja, cabia a autora demonstrar o seu direito. Vejamos: “Art. 

373.O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito;” Em que pese as afirmações da requerente, inexiste nos autos 

elementos que permitam conferir verossimilhança à sua tese. A autora não 

se desincumbiu do seu encargo probatório, de acordo com o art. 373, I do 

CPC, trazendo apenas manchetes de jornal, o que não comprova a 

existência de danos à autora. Portanto, a autora não provou os fatos 

constitutivos de seu direito, apenas fez alegações. Dessa forma, 

considerando que, ainda que se trate de relação de consumo, cabe a 

autora comprovar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito, 

não o fazendo impõe-se o julgamento de improcedência da ação. Isso 

posto, declaro resolvido o mérito da lide e JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 07 de março de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 07.03.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010589-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELBER ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010589-59.2016.8.11.0037 Reclamante: ELBER ALVES RIBEIRO 

Reclamada: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Noticia o Autor que na 8ª 

parcela inadimplida a Financeira/Réu ajuizou ação de busca e apreensão, 

retirando, assim, o veículo da posse (direta) do Autor tendo já vertido R$ 

11.372,66. Que o Réu/Financeira, sem sua anuência ou ciência, negociou 

o veículo com terceiro, cuja venda, diz, foi no valor d R$ 9.400,00. Desta 

forma, entende o Autor que acha-se quite com o Réu e que esta não 

sofreu qualquer prejuízo, visto ter recebido pelo veículo R$ 12.500,00 a 

vista + R$ 8.272,66 a prazo, totalizando R$ 20.772,66 por um veículo cujo 

valor era de R$ 15.000,00. Como se verifica em consulta ao SPC em 

09.06.2015 o Réu lançou o nome do Autor nos Cadastros de Restrição 

(SERASA/SPC...), referente ao saldo restante da 22ª parcela, no valor de 

R$ 114,40. Em contestação alega a reclamada que imperioso ressaltar 

que, apesar do rosário de lamúrias desfiado na inicial, o Reclamante não 

traz ao bojo destes autos qualquer indício capaz de comprovar quaisquer 

de suas alegações, Em nenhum momento ficou demonstrado qualquer 

elemento probante do alegado danos sofridos. É o breve relato. Decido. 

Compulsando os autos verifico que houve negativação do nome da parte 

reclamante, de outra banda verifico que existiu relação entre os litigantes. 

A parte promovente informa que firmou contrato de financiamento com a 

requerida, que não pode quita-lo por isso teve o veículo aprendido e 

leiloado bem como seu nome negativado, porém, alega que a venda 

realizada através do leilão quitou seu saldo devedor, conforme 

pormenorizou na exordial, por sua vez a reclamada somente contestou 

genericamente a demanda autoral. O banco vendeu o veículo em leilão. 

Após, pagos os custos com leiloeiro, custas judiciais e outros encargos, o 

que sobrar do valor vai para abater a dívida, todavia, a requerida não 

cumpriu seu mister probatório em provar que o reclamante ainda 

permanecia em mora. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. A manutenção indevida do nome do devedor 

no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos. Tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, destarte, concluo que a manutenção da negativação realizada foi 

indevida. A requerida não juntou provas que pudessem eximi-la da ilicitude 

perpetrada. No que concerne ao dano moral, é importante mencionarmos 

que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. Insta ressaltar que a responsabilidade de 

referida reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Cumpre registrar a 

desnecessidade de provar a existência do dano moral, uma vez que se 

trata de dano in re ipsa: “O dano moral decorrente da inscrição indevida 

em cadastro de inadimplente é considerado in re ipsa, isto é, não se faz 

necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio 

fato. Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do 

dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, 

atendendo às peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, RESP nº 

1.105.974/BA, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, grifo de 

agora).” Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do 

caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por 

danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato 

ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto julgo procedentes os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de declarar inexigível o 

débito discutido na presente demanda; e condenar a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos 

pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de março de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 de março 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DENARDI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001161-41.2017.8.11.0037 Reclamante: FREDERICO DENARDI NETO 

Reclamada: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que realizou a 

compra totalizando R$ 4.479,17, no entanto, assim que finalizou a compra, 

o requerente notou que foram computados apenas a quantia de 2.139 de 

pontos, diverso de sua oferta, dessa forma cancelou a compra, que o 

requerente não recebeu nenhuma confirmação de cancelamento, que no 

mês de janeiro/2017 foi surpreendido com a cobrança da segunda 

parcela, de uma compra em tese já cancelada, pois os produtos nunca 

chegaram. Liminar deferida. Em contestação alega a reclamada preliminar 

e no mérito que inexiste nos autos qualquer fato que possa ao menos 

corroborar com a tese autoral, mas muito ao revés, apenas alegações, em 

que pese o alegado na inicial, a parte autora não traz sequer aos autos a 

comprovação dos fatos, o que só corrobora a tese de que o autor 

pretende nada além do que se esquivar de suas responsabilidades 
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contratuais. É o breve relato. Da Preliminar Arguida. A preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida em contestação deve ser afastada. O 

consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na 

cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de 

responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e 

§ 1º do art. 25 do mesmo codex. Decido. Irresigna-se a parte requerente 

com a cobrança da compra cancelada e não recebimento dos produtos 

adquiridos no sitio eletrônica da parte reclamada. A cobrança e não 

entrega do produto configura quebra de contrato e, sob a ótica dos danos 

morais, a quebra da boa-fé e responsabilidade objetiva e a geração de 

expectativa e insegurança no consumidor, no evidente intuito de adquirir o 

bem e que está à mercê da boa vontade da reclamada para a resolução 

do problema. A cobrança indevida pode representar ofensa a dignidade 

da pessoa humana, atingindo a honra e o patrimônio. A consumidor que 

age em boa-fé não pode ser prejudicado por desorganização 

administrativa da empresa ré. Ante o exposto, julgo procedente com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para confirmar a liminar 

deferida ab initio, condenar a reclamada a repetição de indébito no valor 

de R$ 1.789,92. O valor deverá ser corrigido desde o seu pagamento pelo 

índice INPC e acrescido de juros de R$ 1% ao mês desde a citação válida 

e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 pelos danos morais 

sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um 

por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de 

março de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 22 de março de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010942-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010942-02.2016.8.11.0037 Requerente: LAZARO CANDIDO 

DA SILVA Requerido: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. SENTENÇA Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 9205070.. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃODO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

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

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 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. 

Primavera do Leste, 27 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010840-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA ALVES BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010840-77.2016.8.11.0037 Requerente: NAYARA CRISTINA 

ALVES BASILIO Requerido: OI S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Passo a decidir o feito com 

arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não havendo 

necessidade de provas orais. Sem preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade 

de dívida em face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela Reclamada, alegando que desconhece o débito 

negativado. A Reclamada, em contestação, alega que a reclamante é sua 

cliente e que, a inscrição negativa diz respeito a inadimplência com a 

mesma. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento, devidamente assinado, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado da demandante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Ademais, diante da inserção dos dados da parte autora nos 

referidos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, 

cabível a reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só 

já gera um abalo moral. Ressalto que, embora conste outra inclusão no 

cadastro de proteção ao crédito em nome da parte autora, esta não se 

deu em data anterior à discutida no presente, não incidindo na aplicação 

da Súmula 385 do STJ. Ademais, foi declarada a conexão dos autos 

8010839-92.2016.811.0037 com o presente feito, entretanto, constato que 

houve ausência da Requerente da demanda em audiência de conciliação. 

Entendo, porém, que embora não incida a aplicação da Súmula 385 do STJ 

para o reconhecimento do dano moral, a inscrição posterior pode e deve 

ser considerada para fins de arbitramento da indenização. Corroborando: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A 

inscrição em órgão de restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza 

ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que não seja devida indenização 

por danos morais, a exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular 

seja preexistente ou concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição 

irregular for anterior às demais inscrições, inaplicável o enunciado do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização, pois demonstra a 

contumaz inadimplência da autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da 

indenização por danos morais é a data da fixação do valor. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA 

PARCIAL dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O 

DÉBITO discutido nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer 

tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) 

DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o 

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

2.000,00 (...); C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais 

à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 

1% ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação e a 
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correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com arrimo no que dispõe a primeira parte 

do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 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. 

Primavera do Leste, 27 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010840-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA ALVES BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010840-77.2016.8.11.0037 Requerente: NAYARA CRISTINA 

ALVES BASILIO Requerido: OI S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Passo a decidir o feito com 

arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não havendo 

necessidade de provas orais. Sem preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade 

de dívida em face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela Reclamada, alegando que desconhece o débito 

negativado. A Reclamada, em contestação, alega que a reclamante é sua 

cliente e que, a inscrição negativa diz respeito a inadimplência com a 

mesma. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento, devidamente assinado, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado da demandante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Ademais, diante da inserção dos dados da parte autora nos 

referidos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, 

cabível a reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só 

já gera um abalo moral. Ressalto que, embora conste outra inclusão no 

cadastro de proteção ao crédito em nome da parte autora, esta não se 

deu em data anterior à discutida no presente, não incidindo na aplicação 

da Súmula 385 do STJ. Ademais, foi declarada a conexão dos autos 

8010839-92.2016.811.0037 com o presente feito, entretanto, constato que 

houve ausência da Requerente da demanda em audiência de conciliação. 

Entendo, porém, que embora não incida a aplicação da Súmula 385 do STJ 

para o reconhecimento do dano moral, a inscrição posterior pode e deve 

ser considerada para fins de arbitramento da indenização. Corroborando: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A 

inscrição em órgão de restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza 

ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que não seja devida indenização 

por danos morais, a exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular 

seja preexistente ou concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição 

irregular for anterior às demais inscrições, inaplicável o enunciado do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização, pois demonstra a 

contumaz inadimplência da autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da 

indenização por danos morais é a data da fixação do valor. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA 

PARCIAL dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O 

DÉBITO discutido nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer 

tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) 

DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o 

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

2.000,00 (...); C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais 

à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 

1% ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação e a 

correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com arrimo no que dispõe a primeira parte 

do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 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. 

Primavera do Leste, 27 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FICSA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010691-81.2016.8.11.0037 Requerente: TEREZINHA DE 

JESUS DE SOUZA Requerido: BANCO FICSA 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 a necessidade de produção de prova oral. Inicialmente, 

ressalto que o pedido de desistência de ação, nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE só poderá ser homologado ante a ausência de indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária, o que não restou afastado nos 

presentes autos ante o conjunto probatório apresentado pelo Reclamado, 

razão pela qual indefiro o pedido de desistência formulado no Id 9724866. 

Inicialmente, cumpre registrar que a prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO, 

não merece prosperar, haja vista que o prazo prescricional no âmbito das 

relações de consumo, decorrentes de fato do produto ou do serviço é 

dado pelo comando inserto no art. 27 da Lei 8078/90, qual seja, o 

quinquenal, resta, portanto, dentro do prazo prescricional. Afasto a 

preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a 

demanda por necessidade de perícia, pois os documentos acostados aos 

autos são suficientes a solução da lide. Passo ao mérito. Alega a 

Reclamante que vem sofrendo descontos indevidos em seus rendimentos 

de pensão por morte relativo a suposto contrato de financiamento 

celebrado com o banco Reclamado, aduz que não celebrou nenhum 

contrato com a Requerida, portanto não pode ser responsável por este 

débito. Requer, portanto, a declaração de inexigibilidade da dívida e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os 

valores descontados são devidos, visto que a autora contratou 
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empréstimo por cédula de crédito bancário, utilizando-se do mesmo, 

deixando, contudo, de adimplir com suas obrigações. Requer, portanto, a 

improcedência da ação. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de contrato devidamente assinado pela parte autora – ID 9313268. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e, não impugnada pela parte Autora a 

existência do débito demonstrado pelo Reclamado, concluo pela 

improcedência dos pedidos autorais. Conclui-se, ainda, que devido ao fato 

da parte autora ter alterado a verdade dos fatos, para obter vantagem, 

pois utilizou o judiciário para fim contrário, com o intuito de retirar todas as 

restrições de seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé tentando induzir 

esse juízo ao erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. Evidente a má-fé 

da parte Reclamante pois tenta, de forma desprezível, utilizar-se da justiça 

para fins escusos, para ilegalmente se ver livre de dívida de excesso de 

consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, e ainda 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Leidydaime Barros de Almeida 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. Primavera do Leste, 27 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010764-53.2016.8.11.0037 Requerente: MANOEL 

RODRIGUES DE SOUZA Requerido: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA 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 a 

necessidade de produção de prova oral. Inicialmente, no que se refere ao 

pedido de expedição de ofício ao TED da OAB, Importante ressaltar que a 

distribuição de ações semelhantes não impede o direito da parte autora de 

requerer em juízo declaração de inexigibilidade de débito que entende não 

possuir, bem como indenização por danos morais. Eventual conduta ilegal, 

seja do patrono ou da reclamante deve ser analisada caso a caso, 

levando-se em consideração as provas carreadas aos autos. Passo ao 

mérito. Alega a Reclamante que teve seus dados incluídos indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito que alega 

desconhecer, pois não celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a 

declaração de inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os 

valores negativados são devidos, visto que a autora celebrou contratos 

de crédito direto ao consumidor, utilizando-se do mesmo, deixando, 

contudo, de adimplir com suas obrigações. Requer, portanto, a 

improcedência da ação. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de Contrato Particular de Compra e Venda de Bens Móveis com Reserva 

de Domínio – ID 3609322. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e, não 

impugnada pela parte Autora a existência do débito demonstrado pelo 

Reclamado, concluo pela improcedência dos pedidos autorais. 

Demonstrada a existência de débito entre as partes, entendo procedente o 

pedido contraposto formulado pelo reclamado, condenando a reclamante 

ao pagamento da dívida negativada. Conclui-se, ainda, que devido ao fato 

da parte autora ter alterado a verdade dos fatos, para obter vantagem, 

pois utilizou o judiciário para fim contrário, com o intuito de retirar todas as 

restrições de seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé tentando induzir 

esse juízo ao erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. Evidente a má-fé 

da parte Reclamante pois tenta, de forma desprezível, utilizar-se da justiça 

para fins escusos, para ilegalmente se ver livre de dívida de excesso de 

consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, e ainda 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. OPINO pela PROCEDÊNCIA do PEDIDO 

CONTRAPOSTO apresentado para o fim de condenar a Reclamante a 

pagar ao Reclamado o valor do débito negativado – R$ 1.531,98 (um mil 

quinhentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a 

partir da contestação. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Leidydaime Barros de Almeida 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. Primavera do Leste, 27 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011414-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011414-03.2016.8.11.0037 Requerente: ANDREIA GOMES 

DE SOUSA Requerido: CLARO 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 a 

necessidade de produção de prova oral. Afasto a preliminar de 

incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda por 

necessidade de perícia, pois os documentos acostados aos autos são 

suficientes a solução da lide. Passo ao mérito. Alega a Reclamante que 

teve seus dados incluídos indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada, por débito que alega desconhecer, pois não 

celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a declaração de 

inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e indenização por danos 

morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os valores negativados 

são devidos, visto que a autora celebrou contratos de Crédito Direto ao 

Consumidor, utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com 

suas obrigações. Requer, portanto, a improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada de Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos 

de Serviços Pós-Pagos SMP – ID 4161851. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e, não impugnada pela parte Autora a existência do débito 
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demonstrado pelo Reclamado, concluo pela improcedência dos pedidos 

autorais. Registro ainda que dos documentos colacionados ao processo - 

ID 4161851, consta a assinatura da Reclamante, a qual é visivelmente 

idêntica às exaradas nos documentos anexados na petição inicial, sendo 

desnecessária a perícia grafotécnica. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014)”. Conclui-se, ainda, que devido ao fato da parte autora ter 

alterado a verdade dos fatos, para obter vantagem, pois utilizou o 

judiciário para fim contrário, com o intuito de retirar todas as restrições de 

seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé tentando induzir esse juízo ao 

erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. Evidente a má-fé da parte 

Reclamante pois tenta, de forma desprezível, utilizar-se da justiça para 

fins escusos, para ilegalmente se ver livre de dívida de excesso de 

consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, e ainda 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

L e i d y d a i m e  B a r r o s  d e  A l m e i d a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ 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. Primavera do Leste, 12 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011373-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANETE BARAUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 

8011373-36.2016.8.11.0037 Requerente: DEJANETE BARAUNA DOS 

SANTOS Requerido: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Afasto a preliminar de 

incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda por 

necessidade de perícia, pois os documentos acostados aos autos são 

suficientes a solução da lide. Passo ao mérito. Alega a Reclamante que 

teve seus dados incluídos indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada, por débito que alega desconhecer, pois não 

celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a declaração de 

inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e indenização por danos 

morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os valores negativados 

são devidos, visto que a autora celebrou contratos de crédito direto ao 

consumidor, utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com 

suas obrigações. Requer, portanto, a improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada de Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP 

e Contrato de Adesão ao Serviços Vivo Internet – ID 4185560 e 4185573. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e, não impugnada pela parte 

Autora a existência do débito demonstrado pelo Reclamado, concluo pela 

improcedência dos pedidos autorais. Demonstrada a existência de débito 

entre as partes, entendo procedente o pedido contraposto formulado pelo 

reclamado, condenando a reclamante ao pagamento da dívida negativada. 

Conclui-se, ainda, que devido ao fato da parte autora ter alterado a 

verdade dos fatos, para obter vantagem, pois utilizou o judiciário para fim 

contrário, com o intuito de retirar todas as restrições de seu nome sem 

pagar o débito, agiu de má-fé tentando induzir esse juízo ao erro, com 

fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. Evidente a má-fé da parte Reclamante pois 

tenta, de forma desprezível, utilizar-se da justiça para fins escusos, para 

ilegalmente se ver livre de dívida de excesso de consumo para a qual 

contribuiu. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural. Tendo em vista que a parte 

reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão 

totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em 

litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á 

aplicado a multa prevista no art. 81, §2º do NCPC, in verbis: 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. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. Portanto, CONDENO a parte reclamante a pagar multa no 

valor de 05 salários mínimos, que atualmente perfaz a quantia de R$ 

4.685,00 (Quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais). Saliento que tal se 

faz necessário, vez que resta clarividente nos autos a tentativa da parte 

autora em: 1º) burlar o recolhimento de custas no caso de possível 

interposição de recurso; 2º) prevendo provável condenação em litigância 

de má-fé de acordo com taxas percentuais sobre o valor da causa, 

atribuiu à mesma valor irrisório; 3º) Induzir o Juízo a erro já que atribui à 

causa valor referente apenas à negativação discutida, apesar de solicitar 

a condenação também em dano moral, o que viola o disposto no art. 292, 

V e VI do CPC. Ademais, ainda, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. OPINO pela PROCEDÊNCIA do PEDIDO CONTRAPOSTO 

apresentado para o fim de condenar a Reclamante a pagar ao Reclamado 

o valor do débito negativado – R$ 304,35 (trezentos e quatro reais e trinta 

e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% a.m a partir do vencimento. Com arrimo no que 

dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida 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. Primavera do Leste, 27 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011588-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE ASSIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011588-12.2016.8.11.0037 Requerente: TEREZINHA DE 

ASSIS SILVA Requerido: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Inicialmente, em razão da 

ausência de pedido de desistência no autos, deixou de analisar a 

preliminar suscitada em sede de contestação relativo a eventual pedido de 

desistência do feito que pudesse ser formulado pela parte autora. Passo 

ao mérito. Alega a Reclamante que teve seus dados incluídos 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por 

débito que alega desconhecer, pois não celebrou contrato com a ré. 

Requer, portanto, a declaração de inexigibilidade da dívida, exclusão da 

negativação e indenização por danos morais. A Reclamada, em sua 

defesa, alega que os valores negativados são devidos, visto que a autora 

celebrou contratos de crédito direto ao consumidor, utilizando-se do 

mesmo, deixando, contudo, de adimplir com suas obrigações. Requer, 

portanto, a improcedência da ação. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

NCPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada de Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato 

de Permanência por Beneficío – ID 4485302. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e, não impugnada pela parte Autora a existência do débito 

demonstrado pelo Reclamado, concluo pela improcedência dos pedidos 

autorais. Demonstrada a existência de débito entre as partes, entendo 

procedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado, condenando 

a reclamante ao pagamento da dívida negativada. Conclui-se, ainda, que 

devido ao fato da parte autora ter alterado a verdade dos fatos, para obter 

vantagem, pois utilizou o judiciário para fim contrário, com o intuito de 

retirar todas as restrições de seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé 

tentando induzir esse juízo ao erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. 

Evidente a má-fé da parte Reclamante pois tenta, de forma desprezível, 

utilizar-se da justiça para fins escusos, para ilegalmente se ver livre de 

dívida de excesso de consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81, §2º 

do NCPC, in verbis: 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. § 2o Quando o valor 

da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 

(dez) vezes o valor do salário-mínimo. Portanto, CONDENO a parte 

reclamante a pagar multa no valor de 05 salários mínimos, que atualmente 

perfaz a quantia de R$ 4.685,00 (Quatro mil seiscentos e oitenta e cinco 

reais). Saliento que tal se faz necessário, vez que resta clarividente nos 

autos a tentativa da parte autora em: 1º) burlar o recolhimento de custas 

no caso de possível interposição de recurso; 2º) prevendo provável 

condenação em litigância de má-fé de acordo com taxas percentuais 

sobre o valor da causa, atribuiu à mesma valor irrisório; 3º) Induzir o Juízo 

a erro já que atribui à causa valor referente apenas à negativação 

discutida, apesar de solicitar a condenação também em dano moral, o que 

viola o disposto no art. 292, V e VI do CPC. Ademais, ainda, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do PEDIDO CONTRAPOSTO apresentado para o fim de 

condenar a Reclamante a pagar ao Reclamado o valor do débito 

negativado – R$ 131,82 (cento e trinta e um reais e oitenta e dois 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de 1% a.m a partir do vencimento. Com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 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. Primavera 

do Leste, 27 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011642-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ELOI COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011642-75.2016.8.11.0037 Requerente: PEDRO ELOI 

COELHO Requerido: OI S.A SENTENÇA Vistos etc. Inicialmente, ressalto 

que o pedido de desistência de ação, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE só poderá ser homologado ante a ausência de indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária, o que não restou afastado nos 

presentes autos ante o conjunto probatório apresentado pelo Reclamado, 

razão pela qual indefiro o pedido de desistência formulado no ID 4280184. 

Em análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação (ID 4337896), e não 

apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte 

Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), 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. Transitada em julgado, pagas as 

custas ou anotadas, ao arquivo, com as devidas baixas. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida 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. Primavera do Leste, 27 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011590-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011590-79.2016.8.11.0037 Requerente: WANDERLEIA DOS 
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SANTOS SOUZA Requerido: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Homologo o acordo firmado pelas partes em audiência de 

conciliação realizada em 25/10/2016 – ID 3619374, para que surta os 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência OPINO pela extinção do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

NCPC. Comprovado o pagamento pactuado, e considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

salvo se tiver depósito judicial a ser liberado, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 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. 

Primavera do Leste, 27 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000281-49.2017.8.11.0037 Reclamante: VALDIVINO DA 

SILVA BARRETO Reclamada: BANCO ITAUCARD 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. Sem 

preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais e declaração de inexigibilidade de dívida em face da inserção de 

seu nome em certidão positiva de protesto promovida pela Reclamada, 

alegando que o débito protestado encontra-se quitado. O Reclamado, em 

contestação, alega que somente tomou conhecimento do problema trazido 

nos autos após o ajuizamento desta ação, não tendo a Requerente 

procurado nenhum dos canais de atendimento disponibilizados pelo Réu 

para solução de conflitos, aduz ainda que tal fato é suficiente para afastar 

eventual condenação em dano moral. Requer a improcedência da presente 

demanda. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se 

a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, 

que o Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(NCPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento, capaz de 

demonstrar a existência da relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados do Reclamante em registro de 

protesto. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do 

valor cobrado do Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade 

do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados negativos. Ademais, 

diante da inserção dos dados da parte autora no registro de protesto sem 

qualquer justificativa para tal, cabível a reparação pelos danos causados, 

uma vez que tal fato por si só já gera um abalo moral. Corroborando: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou 

demonstrada a legalidade do protesto noticiado na inicial. 2. Na hipótese, o 

protesto do título foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de 

indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como 

artigo 14, do CDC. 3. É desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa. 4. 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. 5. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. Trata-se de recurso 

inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência de débito e 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

contados do evento danoso. A parte requerente interpôs recurso 

inominado buscando a majoração da indenização por danos morais. A 

parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento 

do recurso. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 2 É o relatório. VOTO Colendos Pares: Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente teve seu nome protestado, 

indevidamente, em razão de débitos não contraídos. No caso, cabia à 

parte recorrida fazer a prova da contratação, o que não veio aos autos. 

Assim, mostra-se indevido o protesto, dando ensejo a declaração de 

inexistência do débito e indenização pelo dano moral. A parte recorrente 

insurge-se contra o valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais, argumentando que é insuficiente para reparar o dano sofrido e 

que não atinge a sua finalidade pedagógica. Após detida análise dos 

autos, verifico que o inconformismo procede. A indenização por dano 

moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar 

de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi- lo 

de novo atentado. Assim, considerando as peculiaridades do presente 

caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única, tenho que o 

valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser 

majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo a 

repetição da conduta. Diante do exposto, conheço do recurso, pois 

tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o quantum 

indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a 

sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza 

R e l a t o r a .  ( 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 

100128420158110028/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) Contudo, quanto ao pedido de 

dano material, entendo pela impertinência. Em ralação ao celular que o 

reclamante não conseguiu comprar em razão da restrição, porque não é 

passível de indenização de ordem material, mas meramente moral. Com 

relação a despesas de certidões, porque são inerentes à materialização 

das provas para propor a ação. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes 

autos no valor de R$ 11.049,40 (onze mil e quarenta e nove reais e 

quarenta centavos), proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de 

cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); B) 

DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o 

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); C) CONDENAR a reclamada, a pagar 

a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização da negativação e a correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08; D) julgar 

IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais. Com arrimo no que dispõe a 

primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida 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 
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as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 27 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012148-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN WEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYNGTON BARROS DA COSTA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOHNNATAN WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012148-51.2016.8.11.0037 Reclamante: CRISTIAN WEBBER Reclamada: 

BANCO DO BRASIL S.A, JOHNNATAN WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS e 

WELLYNGTON BARROS DA COSTA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que no dia 02 de 

setembro de 2014, o reclamante, realizou contrato de compra e venda 

relativo à pessoa jurídica CRISTIAN WEBBER E CIA LTDA, conforme 

instrumento firmado e registrado, restando integralmente transferida a 

titularidade da referida empresa aos senhores JOHNNATAN WILLIAM DE 

OLIVEIRA BARROS e WELLYNGTON BARROS DA COSTA, entretanto, foi 

negativado em razão de dívida advinda da relação existente entre a 

pessoa jurídica cuja negociação fora realizada pelo competente 

instrumento e o banco Réu. Em defesa a requerida alega preliminar e no 

mérito sustenta que a petição inicial serve-se de argumentos vazios e 

alegações sem qualquer embasamento probatório, não há comprovação 

do prejuízo moral ou material alegado indispensável à propositura da ação. 

Que o autor falta com a verdade em suas alegações. Isso porque 

conforme ele mesmo informou, ele figurou na condição de fiador nos 

contratos, pactuados pela empresa CRISTIAN WEBBER & CIA LTDA – ME, 

trata se de crédito BB GIRO RÁPIDO, o referido contrato está com débito 

em aberto, o que motivou na cobrança do autor, além do mais, conforme 

tela do cadastro da empresa CRISTIAN WEBBER & CIA LTDA, o autor 

consta como dirigente – Sócio Gerente. É o breve relato. Da preliminar. A 

respeito do pedido de extinção da lide, com efeito, há legitimidades das 

partes por serem titulares da relação jurídica de direito material. Há, por 

outro lado, interesse de agir, porquanto o reclamante não obteria a 

apreciação do seu pedido sem a referida demanda. E, outrossim, há 

adequação por se tratar de procedimento correto para o questionamento 

de sua pretensão de direito material, dessa forma, rejeito a preliminar. 

Decido. Cabe apreciar a legalidade da inclusão dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito em virtude de contrato em que assinou a 

pessoa jurídica da qual este era sócio. O contrato particular de compra e 

venda da sociedade ocorreu em 02.09.2014; a alteração contratual foi 

protocolada na Junta Comercial em 04.11.2014, e a notificação ao Banco 

do Brasil dando conhecimento dessa alteração contratual ocorreu em 

09.06.2016, tudo conforme documentos juntados. Vejo que somente em 

09.06.2016 o Banco do Brasil foi notificado da alteração contratual, além 

do que, somente em 04.11.2014, foi protocolado na Junta Comercial a 

alteração contratual. Por sua vez, a dívida objeto de negativação venceu 

em 09.09.2016. A reclamada Banco do Brasil informou que o reclamante 

figurou na condição de fiador nos contratos, pactuados pela empresa 

CRISTIAN WEBBER & CIA LTDA – ME, que trata se de Crédito BB GIRO 

RÁPIDO, operação n° 240302179 firmado em 24/08/2011 e que o referido 

contrato está com débito em aberto, o que motivou na cobrança do autor. 

A fiança, trata-se de uma garantia pessoal, um contrato intuitu personae, 

que proclama a obrigação que alguém assume no cumprimento de 

obrigação alheia. Ou seja, caso o devedor principal não o faça, o fiador 

garante o cumprimento. Logo, pela garantia fidejussória prestada pela 

parte autora, este se comprometeu pessoalmente a cumprir as obrigações 

contraídas pela pessoa jurídica Com a saída do autor dos quadros 

societários da empresa, a fiança permanece inalterada, pois esta foi 

prestada pela pessoa física independentemente da qualidade de sócio da 

empresa devedora principal. Contudo, de acordo com a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, é cabível a exoneração da garantia 

fidejussória prestada à sociedade após a retirada da sócia-fiadora, em 

face da quebra da affectio societatis. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 

285821 SP 2000/0112713-6 (STJ). Por essa razão o entendimento 

moderno e majoritário é o de que é possível ao fiador exonerar-se do 

encargo quando há troca no quadro societário da empresa devedora e 

afiançada, mesmo considerando-se que fiança prestada pela pessoa 

física independe da qualidade de sócio da empresa devedora principal. 

Porém, para que a exoneração da fiança produza seus efeitos, é 

necessária a notificação resilitória, enviada ao credor, com fundamento no 

art. 835 do Código Civil. Assim, o sócio fiador que retirou-se do quadro 

societário da empresa devedora, deve notificar seus credores, o que foi 

realizado. Neste ponto, o autor juntou aos autos Notificação Extrajudicial, 

crendo que esta também o elidira dos efeitos da fiança prestada. O artigo 

835 do Código Civil assim preceitua: O fiador poderá exonerar-se da 

fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que convier, 

ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante sessenta dias, 

após a notificação ao credor. A notificação de mudança societária ao 

banco reclamado ocorreu em 09.06.2016 e a negativação do nome da 

parte autora ocorreu em 09.09.2016, portanto, fora do prazo estabelecido 

no art. 835, todavia, a prescrição do parágrafo único do artigo 1.003 do 

Código Civil, pela qual o ex-sócio é responsável pelas dívidas contraídas 

pela empresa por um período de dois anos após sua retirada do quadro 

societário ainda se aplica ao caso. Sendo assim, o autor não logrou êxito 

em comprovar que a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito foi efetuada indevidamente. Por tal razão, não há que se falar em 

conduta abusiva por parte do réu, haja vista que a negativação se deu 

única e exclusivamente em razão do inadimplemento contratual por parte 

da pessoa jurídica afiançada. Logo, inexiste a obrigação por reparação 

imaterial. Ante o exposto, julgo improcedente o pleito autoral com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. 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 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 12 de março de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 12 de março de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003195-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003195-86.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARCIA DOS 

SANTOS LIMA REQUERIDO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito A requerente ingressou 

com ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da 

requerida, alegando que adquiriu um aparelho celular Lenovo Vibe K5 

16GB DR CA, no valor de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais), 

sendo que após 02 (dois) meses de uso, este apresentou vício se 
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tornando impróprio ao fim a que se destina. Afirma a requerente que logo 

após constatar que o produto não estava funcionando como deveria, 

entrou em contato com a requerida e enviou o bem para a assistência 

técnica no dia 05 de abril de 2017. No dia 26 de abril a requerente recebeu 

e-mail informando que o reparo do seu aparelho estava concluído e que o 

celular seria entregue no seu endereço. Ocorre que, após um mês, a 

requerida enviou e-mail a reclamante informando que não estava 

localizando o aparelho, motivo pelo qual iria realizar a troca do aparelho. 

Contudo, até o ajuizamento da presente demanda, a parte requerente não 

recebeu o aparelho telefônico, motivo pelo qual requer a devolução do 

valor pago pelo produto, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais. Visando comprovar suas alegações, a parte 

requerente juntou diversos e-mails enviados pela requerida. Ao contestar 

a presente demanda, a requerida alega que em nenhum momento se 

eximiu de suas responsabilidades no que tange a prestação da 

assistência técnica a consumidora. A requerida confessa que 

possivelmente tenha ocorrido o extravio do aparelho, sendo que ela está a 

disposição da consumidora para melhor atende-la. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Por 

mais que a parte requerida diz se colocar a disposição da consumidora e 

alegue ter prestado a devida assistência técnica, as provas dos autos 

indicam que além do aparelho não ter sido reparado dentro do prazo legal, 

este ainda não foi entregue a consumidora. Analisando os e-mails 

apresentados pela parte requerente, observa-se o aparelho telefonico foi 

enviado para a assistência técnica, porém não existem provas de que o 

produto tenha sido devolvido a autora dentro do trintídio legal. Cabe 

ressaltar que a parte requerida tinha plena condição de provar que a 

assistência técnica foi ofertada dentro do prazo legal e que o produto foi 

devolvido para a requerente de forma célere. No entanto a requerida não 

juntou nenhuma prova no processo, fazendo crer que a versão narrada 

pela requerente é a correta. Assim, resta evidenciado que a requerida não 

respeitou o prazo legal de 30 (trinta) dias para sanar o vício, conforme 

determina o artigo 18 do CDC. Não sendo sanado o vício, a requerente tem 

o direito a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, 

conforme determina o artigo 18, §1º, do CDC. O retardamento injustificado 

por parte do fornecedor de produtos em sanar vício de qualidade excede 

os limites dos percalços cotidianos e, a toda evidência, geram ao 

consumidor irritação e indignação que comprometem sua paz e 

tranquilidade de espírito. O consumidor, ao adquirir um bem durável novo, 

tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. Quando este 

apresenta vícios de qualidade que não são sanados em tempo razoável, o 

consumidor vê frustradas as suas expectativas de utilização do bem. Na 

hipótese vertente, tal frustração alcança a extensão do dano moral, pois o 

produto viciado trata-se de bem de consumo que influi diretamente no dia a 

dia de quem dele se utiliza. Assim, privada a parte autora do direito à 

utilização do bem, por vício presente no produto recentemente adquirido e, 

ainda coberto pela garantia, a demora injustificada no seu conserto 

configura atitude lesiva, capaz de causar dano moral. Reconhecida a 

conduta lesiva, o dano moral experimentado pela autora, e o nexo de 

causalidade, resta caracterizado o dever de indenizar. No que se refere 

ao quantum indenizatório, o procedimento de sua fixação é norteado pelo 

critério da proporcionalidade, segundo o qual devem ser levadas em 

consideração as circunstâncias em que o fato danoso ocorreu, o grau de 

culpa do causador do dano e a realidade financeira dos litigantes. O valor 

a ser arbitrado por danos morais não deve também ser desmedido que 

leve ao enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo, a ponto do agressor 

não perceber seu desacerto. Na hipótese presente, infere-se que a parte 

reclamada não agiu com culpa grave, mas é de grande porte, do ponto de 

vista de suas possibilidades econômico-financeiras. A repercussão do 

fato danoso na esfera íntima da parte autora pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, decido pela parcial 

procedência dos pedidos iniciais para condenar a requerida a: 1) efetuar a 

devolução dos valor pagos pelo aparelho celular mencionado na inicial, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; e 2) pagar à 

reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais. O valor referente à indenização por danos 

morais, por ter sido fixado em sentença, deve ser corrigido pelo INPC a 

partir desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Caso a reclamante tenha recebido o aparelho celular no 

decorrer do processo deverá colocar o produto à disposição da 

reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000737-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA BEATRIZ ARANTES OLIVEIRA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000737-33.2016.8.11.0037 REQUERENTE: GEISA BEATRIZ 

ARANTES OLIVEIRA REQUERIDO: IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC. Preliminar 

Incompetência territorial A reclamada IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME 

alega que o Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista 

que o imóvel objeto do processo é localizado Barra do Garças-MT. Aduz 

também que o contrato de locação estabelecido entre ela e a parte autora 

possui cláusula de foro de eleição que define o foro da comarca de Barra 

do Garças-MT para dirimir qualquer pendência referente a locação. Assim, 

a reclamada requer a extinção do processo sem resolução do mérito, por 

esse juizado ser incompetente para processar e julgar o presente 

processo. Analisando a preliminar sustentada pela parte reclamada, 

observa-se que a mesma merece ser acolhida. Ao contrário do que foi 

sustentado na impugnação pela parte autora, o presente processo, com 

relação a reclamada IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME, não se trata de 

relação de consumo regida pelo Código de Defesa do consumidor ( Lei 

8.078/90). A relação jurídica estabelecida entre a autora e a reclamada é 

de locação de imóvel, regido pela lei de locações de imóveis urbanos (Lei 

8.245/91). A referida lei prevê no artigo 58, inciso II que “é competente 

para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, 

salvo se outro houver sido eleito no contrato”. Assim, além da lei prever a 

competência do foro do lugar em que está situado o imóvel para dirimir 

problemas do contrato de locação, a única exceção a essa regra de 

competência é o foro de eleição previsto no contrato. Diante disso, o foro 

competente para processamento e julgamento da ação é o da comarca de 

Barra do Garças – MT. Dessa forma, forçoso reconhecer a incompetência 

deste juízo para processar e julgar os pedidos da autora em face da 

reclamada IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME. Mérito No caso em epígrafe, 

com relação a reclamada Energisa resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto, restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. A revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do NCPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. No 
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caso em testilha, denota-se que a requerida Energisa, além de não ter 

comparecido a audiência de conciliação, não apresentou contestação no 

prazo legal, quedando-se inerte perante as alegações e documentos 

juntados pela parte requerente. Em virtude disso, DECRETO a REVELIA da 

parte requerida, nos termos do art. 344 do Novo CPC, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Sustenta a parte reclamante que seu nome 

foi incluso no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito pela 

reclamada Energisa, em virtude de débito no valor de R$2.813,32 (dois mil, 

oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos). Contudo, alega a parte 

reclamante que o débito é proveniente de uma unidade consumidora que 

ela alugou da primeira reclamada nos anos de 2010/2011. Aduz a autora 

que no momento da rescisão contratual com a reclamada IMOBILIÁRIA 

PEDRA LTDA - ME, foi feita vistoria na saída do imóvel, a quitação de todos 

os débitos e a transferência das faturas de energia e água. Assim, alega 

a reclamante que não pode ser responsabilizada por débitos originados 

após a rescisão do contrato de locação, motivo pelo qual requer a 

declaração de inexistência dos débitos, bem como a condenação das 

reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais. Analisando o 

processo observa-se que os débitos combatidos pela parte autora foram 

originados em virtude de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. O Termo 

de Ocorrência e Inspeção constatou irregularidade no equipamento de 

medição da unidade consumidora da autora que acarretou registro a 

menor do consumo de energia elétrica. A reclamada não apresentou 

defesa, tampouco acostou aos autos documentos comprobatórios. 

Verifico que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi juntado pela 

própria requerente. Destaca-se que, o Termo de Ocorrência e Inspeção, 

presente no processo está sem assinatura do consumidor. Portanto, não é 

documento idôneo a comprovar a irregularidade no consumo de energia. 

Soma-se a isso o fato do TOI não estar acompanhado de laudo emitido por 

profissional habilitado e pelo INMETRO, conforme art. 129, § 6º da 

Resolução normativa 414/2010 – ANEEL, atestando a existência de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora. Todavia, conforme 

estabelecido pelos artigos 113 e 114 da Resolução Normativa da ANEEL 

nº 414/2010 – ANEEL (que substitui a Resolução 456/2000-ANEEL), a 

concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar 

procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de 

energia elétrica. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade 

no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de 

laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, 

§ 6º da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade 

tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, 

deverá ser emitido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por 

dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor (art. 

129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). É o 

entendimento da Turma Recursal Única deste Tribunal acerca do tema: 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS SUFICIENTES 

– IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA NO MEDIDOR – 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária pública de energia 

elétrica tem o direito de instaurar procedimento administrativo para apurar 

irregularidades no consumo, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do procedimento interno 

com intimação do consumidor para manifestação e laudo técnico (com 

certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a irregularidade apontada 

pela concessionária (falha mecânica no medidor), as condutas com o 

escopo de recuperar seu crédito não configuram ato ilícito, mas exercício 

regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) (TJMT TRU 

113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM 

CONTRADITÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE 

REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO 

– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica 

tem o direito de instaurar procedimento administrativo de recuperação de 

consumo, desde que garantido o contraditório, devendo emitir laudo 

técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia 

de procedimento interno com prova de prévia comunicação ao 

consumidor, de no mínimo 10 (dez) dias, informando o local, data e horário 

da realização da avaliação técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da 

ANEEL) e apresentação de laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001 comprovando a irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da 

ANEEL), presume-se inexistir problemas, sendo que as condutas da 

concessionária com o objetivo de recuperar o suposto crédito 

caracterizam ato ilícito. Débito inexistente. (...) (TRU TJMT 

242243620118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 29/08/2013, Data da publicação no 

DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos provas suficientes de que o 

processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e 

Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, diante destas 

exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não 

são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a 

jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PROVENIENTE DE 

DIFERENÇA DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE EM APARELHO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PRODUZIDA 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INFRIGÊNCIA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, LIV E 

LV, DA CF) - AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS FATURAS 

MENSAIS - RECURSO IMPROVIDO. Afigura-se abusiva a pretensão de 

corte do fornecimento de energia elétrica pelo não-pagamento de dívida 

proveniente de diferença de consumo ocasionada por suposta fraude no 

aparelho medidor, cuja prova foi produzida unilateralmente pela 

concessionária em flagrante desobediência ao devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF), máxime quando as 

faturas mensais vem sendo pagas regularmente. (TJMT Ap, 28628/2005, 

DES.MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 16/11/2005, Data da publicação no DJE 15/12/2005) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO 

CONSUMO REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DÉBITO 

CONSIDERADO NULO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE 

- RECURSO IMPROVIDO. 1 - A inspeção de equipamento-medidor de 

energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por 

unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte 

para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. 2 

- A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa 

fornecedora, com a conseqüente cobrança de valores relativos a energia 

supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla 

defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. 3 - Nesses 

casos, compete à empresa fornecedora arcar com o ônus de comprovar a 

existência de fraude no medidor, mediante a observação do devido 

processo legal, uma vez que não seria razoável exigir do consumidor a 

produção de tal prova, ou ainda, exigir que esse prove que não consumiu 

a energia cobrada pela existência da suposta fraude, pois, tais questões 

prescindem necessariamente de prova técnica. (TJMT, Ap, 53350/2009, 

DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

02/12/2009, Data da publicação no DJE 14/12/2009) No presente caso, 

conforme já explanado, o TOI da suposta irregularidade, não está 

acompanhado do laudo com certificação do INMETRO, bem como não 

prova que processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, 

situação em que fragiliza consubstancialmente a irregularidade noticiada 

pela concessionária. Trata-se de falha na prestação de serviço que 

sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC). Pleiteia a 
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parte requerente a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Ademais, não 

há em se falar em aplicação da Súmula n.º 385, do STJ, haja vista que o 

extrato apresentado pela requerente possui apenas uma única restrição, 

sendo que a requerida não apresentou nenhum elemento probatório em 

sentido contrário. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica, 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o 

exposto, decido pela parcial procedência da pretensão contida no pedido 

inicial para o fim de DECLARAR inexistente os débitos discutidos nestes 

autos, referente às faturas nos valores de R$ 2.732,67 (dois mil, 

setecentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), com 

vencimento no dia 30/03/2016 e R$2.813,32 (dois mil, oitocentos e treze 

reais e trinta e dois centavos), com vencimento no dia 15/07/2016; não 

podendo a concessionária de energia elétrica lançar o nome da parte 

requerente nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

motivados pelos valores abusivos; CONDENAR a requerida Energisa a 

título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação, 

calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo 

pagamento; e DETERMINAR que a parte requerida Energisa exclua os 

dados da parte requerente dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação. Com 

relação a requerida IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de Jurisdição. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Publicada no sistema PJE. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Às providências. Luiz Henrique Moreira 

da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003523-16.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CLEITON 

MACCARINI REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Visto. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Mérito A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, por defeito no serviço. Alega o autor que é 

usuário de cartão de débito da reclamada e teve diversas compras 

negadas ao argumento de que seu cartão estava bloqueado. A reclamada, 

em sua contestação, aduz que não constatou nenhuma irregularidade, 

muito menos bloqueio ou cancelamento do cartão do reclamante, podendo 

no presente caso, ter havido algum problema sistêmico de internet ou falha 

do sistema da empresa que forneceu ao reclamante a opção de receber 

pagamentos desta natureza, o que culminou na impossibilidade de 

utilização do cartão. Pois bem. Analisando os documentos trazidos pela 

parte autora, percebe-se que as compras realizadas no cartão de débito 

foram negadas diversas vezes no dia, em estabelecimentos distintos e em 

horários variados, o que leva a crer que os fatos narrados na inicial são 

verídicos. Assim, restou plenamente evidenciado que a reclamada sem 

nenhuma causa justa bloqueou o cartão de débito do autor, mesmo este 

possuindo valores em sua conta corrente suficientes para compensar os 

pagamentos das compras que tentou realizar. Há danos morais que 

reclamam por indenização, consistindo eles no desgaste emocional e 

psicológico, nos transtornos e na sensação de impotência do consumidor 

que foi exposto a situação vexatória ao ter que deixar suas compras no 

caixa do supermercado por não possuir meios de pagar pelas compras. 

Tratando-se de autêntica relação de consumo, é assegurada, no artigo 6º, 

VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos materiais e morais: “ São 

direitos básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. A reclamada 

competia a obrigação de concluir a negociação, tendo em vista que a 

reclamante contava com saldo para quitação das compras, nada 

justificando o bloqueio do cartão. Esta configurada defeituosa prestação 

de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço 

sem a eficiência que dele se espera, configurador da obrigação de 

indenizar. Lei 8.078/90: “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.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma instituição financeira, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, com inteira capacidade de 

evidenciar que realmente diligenciou no cumprimento das obrigações 

assumidas (se isto realmente tivesse ocorrido), e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Aplica-se, portanto, a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, 

que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, em seu favor, no processo 

civil, quando a critério do Juiz, for verossímil sua alegação. Entendo que a 

decisão mais justa, aquela que cumpre com o imperativo de equidade, 

consagrado no artigo 6º, da Lei 9.099/95, é acolher – embora parcialmente 

- o pedido, até para que a reclamada, pessoa jurídica com extraordinária 

capacidade econômico-financeira, se veja desestimulada a prosseguir em 

sua rota de claro desrespeito aos consumidores. Como já afirmei, a 

decisão que reconhece a legitimidade da pretensão de indenização pelos 

danos morais, é aquela que considero mais justa, e tem amparo legal no 

dispositivo já citado e nos fatos que claramente indicam que houve uma 

omissão culposa, geradora de danos morais – logo, presente o nexo de 

causalidade. Presentes os pressupostos que autorizam a indenização, 

quais sejam, conduta omissiva, presumível dano ou prejuízo e nexo de 

causalidade, há, independentemente da culpa, dever de indenizar a ser 

reconhecido: A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos 
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fundamentos acima, decido pela procedência em parte desta reclamação e 

condeno a reclamada ao pagamento ao reclamante do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, importância que 

considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos 

excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá 

ser intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003201-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003201-93.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VALMIR FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais ajuizada por VALMIR FERREIRA DA SILVA em 

face do BANCO BRADESCO S.A. Alega o requerente que no dia 18 de 

fevereiro de 2016, aderiu ao consórcio de carta de crédito junto a 

requerida, integrando-se ao grupo nº 9793, cota 018, na qual assumiu o 

pagamento mensal de 58 parcelas, no valor de R$506,80 (quinhentos e 

seis reais e oitenta centavos) que ao final, mediante lance ou sorteio, seria 

beneficiado com o valor de R$30.040,00 (Trinta mil e quarenta reais). No 

dia 16 de novembro de 2016, o requerente alega que foi contemplado por 

sorteio. Após isso, o requerente se dirigiu até a empresa E.GALINE E CIA 

LTDA-ME, situada na Rua Piracicaba, nº 33, neste Município de Primavera 

do Leste, e adquiriu um carro da marca Ford, modelo Fiesta, ano 2012, cor 

branca, no valor de R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais). O requerente 

efetuou um pagamento a empresa E.GALINE E CIA LTDA-ME, no valor em 

espécie de R$4.000,00 (quatro mil reais) e retirou o veiculo da garagem. O 

restante do valor seria pago com a carta de crédito que o reclamante foi 

contemplado. Contudo, a requerida se negou a liberar a totalidade da carta 

de crédito e comunicou que deixaria disponível apenas a quantia de 

R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). Diante disso, a parte reclamante teve 

o carro adquirido apreendido, passando por várias humilhações e 

constrangimentos perante várias pessoas (não explica quem apreendeu e 

porque). Assim, a parte reclamante pleiteia que a reclamada seja 

condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de 

R$ 4.000,00, além de danos morais. Visando provar suas alegações, a 

parte reclamante fez a juntada da consulta do processo de contemplação; 

contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis; nota 

promissória; certificado de registro de veículo. A reclamada, por sua vez, 

ao contestar a presente demanda afirmou que não houve irregularidade 

nos procedimento adotados, pois para a entrega do crédito é necessário o 

cumprimento das exigências contratuais previamente estabelecidas, 

sendo que no caso em tela, a parte reclamante não cumpriu com essas 

exigências. Diz que efetuou a baixa do gravame do veículo (também não 

explicou porque). A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Em que pese as alegações da 

parte reclamada, observa-se nos documentos que instruem o processo 

que o procedimento adotado seguiu as regras do contrato e que a 

reclamada, sem motivo justificado não transferiu a totalidade do valor da 

carta de crédito ao vendedor do automóvel. No presente caso, a 

requerente indicou o bem móvel para ser dado em garantia. Presume-se 

que o referido veículo foi aprovado e que a reclamada não utilizou do seu 

direito de recusa do bem previsto nas cláusulas 12.12 e 12.14 do contrato, 

pois ele foi objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens 

móveis. O veículo adquirido pelo reclamante teve inclusive gravame 

registrado no Detran, conforme demonstra o Certificado de Registro de 

Veículo juntado pelo reclamante, gravame esse que, depois, foi baixado 

por ela, o que leva à presunção de que o contrato de alienação fiduciária 

teria sido desfeito/desconsiderado/não se efetivado definitivamente 

(porque as partes são omissão em trazer informações importantes ao 

Juízo). Mas, caso o bem fosse recusado, a reclamada certamente não 

teria pactuado contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis 

e não teria incluído gravame no Detran, como fez no presente caso. Além 

do veículo dado em garantia, observa-se que a reclamada, com base na 

cláusula 13.7 do contrato, exigiu complementação de garantia por parte da 

requerente. Assim, este assinou uma nota promissória no valor total da 

dívida em favor da parte requerida. Dessa forma, observa-se que a parte 

reclamante cumpriu as cláusulas do contrato referente às garantias para 

concessão da carta de crédito, sendo que a reclamada não cumpriu com 

sua obrigação de repassar ao vendedor a totalidade do valor da carta de 

crédito. É sabido que a exigência de garantias a liberação da carta de 

crédito é uma segurança exigida a administradora do consórcio e aos 

demais consorciados que participam do grupo. Porém, cumpridas as 

exigências contratuais, a administradora tem a obrigação de repassar os 

valores ao consumidor contemplado, caso contrário estará prejudicando o 

consorciado contemplado, configurando falha na prestação do serviço. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado ao consumidor. No tocante ao dano material, 

entendo pela impertinência do pedido. O valor de R$ 4.000,00 (...) 

corresponde à diferença entre o valor da carta de crédito e o valor do bem 

adquirido, por isso pago do próprio bolso pelo reclamante. Não demonstrou 

o reclamante que perdeu esse valor para a garagem, nem que esta tenha 

agido legalmente ao supostamente não lhe devolver o valor. No que diz 

respeito ao dano moral, me filio ao entendimento de que o mero 

descumprimento contratual não é suficiente a caracterizar o dano moral. 

Contudo, no presente caso, a recusa em entregar a carta de crédito, além 

de indevida e ilícita, foi capaz de gerar dano moral à parte reclamante, pois 

ultrapassou o mero descumprimento contratual e causou sentimento de 

frustração e constrangimento ao reclamante que ficou impedido de adquirir 

o bem móvel tão esperado por tantos anos. Assim, condeno a reclamada 

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$6.000,00 (seis 

mil reais), valor que entendo necessário e suficiente para atingir seus 

efeitos: reparação, compensação e efeitos pedagógicos a reclamada. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante a título de 

danos morais o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 
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danoso(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e pela improcedência 

do pedido de dano material. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Às 

providências. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 27 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001651-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001651-29.2018.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c antecipação de tutela em que Edna Rodrigues de Oliveira 

pleiteia em desfavor de Vivo S.A, pelos fatos e fundamentos narrados. 

Afirma na inicial que o requerente desconhece a restrição comercial na 

importância de R$795,28(setecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito 

centavos) do suposto contrato de n°1803267411, incluso na data de 

07/10/2013. Relata que foi impedido de adquirir crédito em um determinado 

estabelecimento comercial, tendo em visto o suposto inadimplemento com 

a requerida. Alega que houve várias tentativas de notificações 

extrajudiciais para a apreciação do suposto contrato pactuado entre as 

partes, posto que até o momento a requerida restou inerte ante as 

solicitações. Por fim, a requerente pretende a antecipação de tutela de 

urgência para que este juízo determine a exclusão imediata de seu nome 

dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde desta ação. 

É relato. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de provas em audiência, pois trata de matéria 

precipuamente de direito e a prova fática documental produzida dá suporte 

ao desate da lide. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo diretamente o presente feito. Analisando os 

documentos apresentados aos autos, verifica-se que a requerida é 

completamente alheia ao negocio comercial realizado entre o requerente e 

a empresa Ipanema III, responsável pela inscrição do débito. Constata-se 

com a certidão juntada aos autos, com a inicial que a empresa IPANEMA III 

procedeu a inscrição de um débito no valor de R$795,28(setecentos e 

noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), no dia 09/06/2016, contrato 

n°1803267411, nos órgãos de restrição ao crédito. Creio que foi equívoco 

em pleitear esta ação em desfavor da requerida, posto que foi 

comprovado que a empresa em que procedeu a negativação é diversa ao 

qual esta sendo demandada no polo passivo desta ação. Desta forma, a 

requerida não tem como ser chamada à responsabilidade, pois não se 

enquadra no conceito de fornecedor de produtos ou serviços no que 

refere ao caso em questão, pelo simples fato de não ter feito nenhuma 

oferta de produto ao autor. Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva 

do requerido, ao passo em que julgo extinto o processo sem apreciação 

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

Isentos de custas (Lei n°9.099/95, artigo 54). Transitado em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixas. Primavera do Leste/MT, 

27 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito.

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170752 Nr: 5606-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RIBEIRO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JURACI RIBEIRO DA PAIXÃO, Cpf: 

48218154191, Rg: 08515786, Filiação: Idelcino Manoel da Paixão e Maria 

Ribeiro da Paixão (com Documento), data de nascimento: 27/12/1961, 

brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, convivente, pedreiro. 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: Constam dos inclusos autos de procedimento policial 

que no dia 11 de julho de 2016, por volta das 05h00min, no interior da 

residência localizada na rua Brisa, n° 138-B, bairro Jardim Luciana, nesta 

cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, JURACI RIBEIRO DA 

PAIXÃO, mediante emprego de violência domestica e familiar contra a 

mulher, na forma da Lei Federal n° 11.340/06, matou a companheira N.R. 

de O. por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou tornou 

impossível a defesa da vítima. Assim agindo, obejetiva e subjetivamente, o 

denunciado JURACI RIBEIRO DA PAIXÃO infringiu os comandos 

normativos descritos nos preceitos primários (normas de conduta) do 

art.121,§2°, incisos I, III, V e VI do Código Penal, fato este pelo qual o 

MINISTERIO PÚBLICO MT oferece denúncia em seu desfavor.

Despacho: Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de março de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177032 Nr: 9046-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA, 

Cpf: 69991383387, Rg: 25462059, Filiação: João Batista da Silva e Eusebia 

Alves da Silva, data de nascimento: 22/02/1957, brasileiro(a), natural de 

Lago do Junco-MA, divorciado(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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 28 de agosto de 2016, por volta das 15h58min, 

em via pública, qual seja, Av. Santo Antônio, n° 855, Bairro Centro Leste, 

nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT o denunciado 

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA conduziu veículo automotor, qual 

seja, um automóvel marca/modelo Fiat Strada, ano 2014, de cor cinza, com 

a sua capacidade psicomotora alterada em zarão da influência de álcool. 

Na ocasião, os PMs estavam em rondas quando visualizaram o 

denunciado conduzindo o veículo com muita dificuldade, sendo feita a 

abordagem e constatado que o suspeito estava em visível estado de 

embriaguez. Diante dos fatos o MINISTERIO PÚBLICO MT oferece denúncia 

em desfavor de RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA como incurso nas 

sanções do art.306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de março de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187383 Nr: 2668-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NUNES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE NUNES FILHO, Cpf: 03991958902, 

Rg: 8.475.604-0, Filiação: Jose Nunes e Pedrinha Santos, data de 

nascimento: 11/10/1981, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR, 

solteiro(a), motorista, Telefone 669-99726218. 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 01 de outubro de 2016, por volta das 19h00min, 

na Br 070, Km-278, perímetro urbano, na cidade de Primavera do 

Leste-MT, o denunciado JOSE NUNES FILHO praticou homicídio culposo na 

direção do veículo automotor, qual seja, um carro marca/modelo VW 

Saveiro Cross de cor prata, contra as vítimas C.F.A. e R.doR.C. 

causando-lhes losões gravíssimas que ocasionaram suas mortes, e como 

consta dos relatos, afastou-se do local para tentar fugir da eventual 

resposabilidade civil ou penal. Diante do exposto o MINISTERIO PÚBLICO 

oferece denúncia em desfavor de JOSE NUNES FILHO como incurso nas 

sanções do art.302, 'caput', e art.305 ambos do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Despacho: Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de março de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202268 Nr: 340-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDPDL-DGESDAÀMICAEL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR DO NASCIMENTO, Cpf: 

02603245155, Rg: 13347721, Filiação: José do Nascimento e Maria do 

Nascimento, data de nascimento: 10/03/1986, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, separado(a) judicialmente, serv. gerais, soldador, Telefone 

99048343. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar VALDECIR DO NASCIMENTO para que tome ciência das 

medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira.

Resumo da Inicial: 1- Proibição do representado de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2- Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3- Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 

a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 202268Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 17), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 13 de março de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202737 Nr: 606-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEFRAN PEREIRA DE ARAUJO, Cpf: 

01549076345, Rg: 218229220022, Filiação: Walter Pereira de Araújo e 

Cleonice Pereira de Araújo -. Documento, data de nascimento: 02/03/1987, 

brasileiro(a), natural de Barra do Corda-MA, convivente, guarda, Telefone 

3498-3338. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar ADEFRAN PEREIRA DE ARAUJO para que tome ciência 

das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira.

Resumo da Inicial: 1- Proibição do representado de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2- Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3- Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 
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a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; 4- Afastamento do lar.

Despacho/Decisão: Cód. 202737Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 20), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 13 de março de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202384 Nr: 406-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON APARECIDO GOMES DE 

ALMEIDA, Cpf: 01922048151, Rg: 1.593.150-1, Filiação: Rosimeria Gomes 

da Costa e Benedito de Almeida, data de nascimento: 12/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Poxoreo-MT, convivente, torneiro mecânico, 

Telefone 66-99986-5535. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA para que 

tome ciência das medidas protetivas deferidas em favor de sua 

ex-companheira.

Resumo da Inicial: 1- Proibição do representado de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2- Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3- Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 

a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.

Despacho/Decisão: Cód. 202384Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 17), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 13 de março de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192768 Nr: 5163-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS JOSE DA SILVA, Cpf: 

10172721407, Rg: 57885169-6, Filiação: Antonia Maria da Conceição e 

José Neto Filho, data de nascimento: 28/05/1997, brasileiro(a), natural de 

Murici-AL, desempregado, Telefone 66-9992022095. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar MARCOS JOSE DA SILVA para que tome ciência das 

medidas protetivas deferidas em favor da sua ex-companheira.

Resumo da Inicial: 1- Suspenção da posse/porte de armas; 2- 

Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 3- Proibição de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, até a 

distância de 100 metros; 4- Proibição de frequentar a rua Itororó, n48, 

bairro Novo Horizonte, Primavera do Leste-MT a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida; 5- Prestação de alimentos 

provisórios no valor de dois salários mínimos; 6- Encaminhamento da 

ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 7- 

Separação de corpos; 8- Proibição temporária para celebração de atos e 

contratos de compra, venda, e locação de propriedade comum.

Despacho/Decisão: Código 203151Vistos.1. Recebo a denúncia em 

desfavor de Adelson Junior Neves de Araújo, dando-o como incurso nos 

artigos nela mencionados.2. Cite-se o acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 406, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

406, § 3º).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o 

Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 408).5. 

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, em 05 dias (CPP, art. 409).6. Sem prejuízo, 

indefiro a alínea ‘’a’’ o item 1 da cota ministerial de fl. 57, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do ARTIGO 1.688 da 

CNGC Judicial.7. Outrossim, seja oficiado a POLITEC para que disponibilize 

o ludo pericial das armas e munições apreendidas e laudo definitivo dos 

entorpecentes.8. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 

do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de março de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201298 Nr: 9051-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADEMIR JACÓ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 Autos código 201298

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 27/04/2018 às 14:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201313 Nr: 9064-47.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VALDEVINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 201313

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.
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4. Desde já, designo audiência admonitória para 27/04/2018, às 13:40 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201358 Nr: 9090-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 Autos código 201358

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 27/04/2018 às 14:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 102116 Nr: 1538-39.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DEZIDERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Autos código 102116

Considerando a certidão de fl. 219, designo o dia 06.04.2018, às 16:30 

horas, para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201099 Nr: 8935-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SCHOMMER 

- OAB:10.311-A, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Autos código 201099

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 27/04/2018 às 15:20 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201403 Nr: 9103-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, Cláudio Santos Réche - OAB:12-831-B, 

ÉDERSON UMBELINO NERY - OAB:MT 16181-O, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Autos código 201403

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 20/04/2018 às 14:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 102116 Nr: 1538-39.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DEZIDERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Autos código 102116

Considerando a certidão de fl. 219, designo o dia 06.04.2018, às 16:30 

horas, para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155876 Nr: 7122-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON FERREIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos n. 155876

Diante da certidão retro, redesigno a audiência para 18/08/2017, às 13:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juiza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201220 Nr: 8999-52.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGOBERTO ANTÔNIO JOSÉ ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974/A

 Autos código 201220

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 27/04/2018 às 16:20 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000104-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MENDONCA ROLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TRINDADE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por 

JENIFER MENDONÇA DE SOUZA, representado pela genitora SIMONE 

MENDONÇA ROLON, em desfavor de FABIO TRINDADE DE SOUSA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, decretou-se a 

prisão civil do executado (Id. 11024730). Expediu-se mandado de prisão 

civil (Id. 12201151). Certidão em Id. 12395198, informando o cumprimento 

do mandado de prisão. Manifestação da exequente informando o 

pagamento parcial do débito em Id. 12416107 e apresentando valor 

remanescente. Cota ministerial opinando pela manutenção da prisão do 

executado em Id. 12422393. Decisão proferida em Id. 12425668, intimando 

o executado a pagar o remanescente da dívida. Logo após, aportou aos 

autos pedido de revogação da ordem de prisão pela exequente (Id. 

12437033), informando o cumprimento integral do débito. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. 

Sem delongas, ante o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE o 

alvará de soltura em favor do executado. Eventuais CUSTAS, pela parte 

executada. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n. 42/2008/CGJ. 

CIENTIFIQUE-SE o MPE. TRANSITADO EM JULGADO a presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 27 

de Março de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 82055 Nr: 921-70.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO MAGGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca do pedido da parte 

parte devedora de fls. 334/335.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 5512-75.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON TADEU RIBEIRO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DOUGLAS W 

TAQUES DA SILVA - OAB:OAB MT/ 16.583

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 38125 Nr: 1015-57.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 31777 Nr: 964-80.2006.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AST-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 107071 Nr: 10078-96.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAATR, FCAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD e BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 163809 Nr: 11404-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL VEÍCULOS MULTIMARCAS EURELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 120527 Nr: 9606-61.2014.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de CITAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 45988 Nr: 2900-72.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO BURTET (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDO, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 41408 Nr: 4221-79.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF, ELISANGELA 

PARZIANELLO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, EDUARDO 

TOMIO KANAOKA OKUZONO - OAB:43267, RAFAEL COMAR ALENCAR 

- OAB:41585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Nova Ubiratã/MT, com a finalidade de 

AVALIAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para 

posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 19670 Nr: 3795-09.2003.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO ALBINO BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVE LUCAS BARBOSA CUBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONILDO SEVERO DA SILVA 

- OAB:8783/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 144634 Nr: 1200-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RASPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUTRAN ALENCAR ROCHA - 

OAB:16537, FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA - OAB:18828, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, PIO CARLOS 

FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 115836 Nr: 6965-03.2014.811.0040

 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: RENICE RAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN GLÓRIA ARRIAGADA 

ANDRIOLI - OAB:PR 20668, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, EMILIANA SILVA SPERANCETTA - OAB:PR 22.234, 

GIOVANI GIONÉDIS - OAB:PR 8128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 143118 Nr: 349-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 147934 Nr: 2974-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON CARLOS KARNOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N B SAVOLDI - 

OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 5019 Nr: 549-44.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOCIR SGARABOTTO, ARNI 

SGARABOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DELLIAS - OAB:174837/SP, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 15439 Nr: 2563-93.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, FLAVIA 

GUERRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SOARES FERREIRA 

ALVES - OAB:155992, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, FERNANDO 

HENRIQUE RAMOS ZANETTI - OAB:123.433, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, RUTINEIA 

BENDER - OAB:14 119-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100555 Nr: 3329-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRED.MUTUO DOS FUNCION.INST.FINAN.PUBLIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA SANTOS YEGROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100968 Nr: 3791-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 115706 Nr: 6871-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDINEI JOSE OTTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 125193 Nr: 2510-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSÓRIO GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR ANTONIO CELLA, CLENI MODESTI 

CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 132988 Nr: 6841-83.2015.811.0040

 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: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846-SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 204/205), com a observação da EBCT 

"deconhecido" "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 46918 Nr: 3869-87.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 
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OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 55466 Nr: 5813-90.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE JACINTHO ARANTES - 

OAB:39.679/GO, CAMILA CAMBER GUIMARÃES - OAB:39.852/DF, 

CLÁUDIO PEREIRA DE BRITO - OAB:251.253/SP, MARCIA MARIA DA 

SILVA - OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 61984 Nr: 5276-60.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR LUIS PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 97701 Nr: 181-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-CEDMPDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 104117 Nr: 7175-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 

ME, ELAINE TERESA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER 

EMMERICH - OAB:5143-B/TO, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 108894 Nr: 1340-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROGÉRIO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 4019-63.2011.811.0040

 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: NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA 

POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 169), com a observação da EBCT "não 

existe o número indicado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 5468 Nr: 972-04.1999.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca do pedido da parte 

devedora de IMPENHORABILIDADE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 1839-69.2014.811.0040

 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: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 113031 Nr: 4793-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA 

LTDA - ME, MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, atender a determinação contida no 

despacho de fl. 91, no que atenge a apresentação do contrato da 

empresa INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA LTDA-ME.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 124273 Nr: 1987-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A- DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA, DARLLA DO 

CARMO VELASCO HIGINO LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de AVALIAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 131358 Nr: 6071-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GUARACY HITZSCHIKI DOS REIS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, 

JOELSON FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 35 do Capitulo 07 da CNGC/MT e art. 162, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para no prazo legal, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 93450 Nr: 4953-84.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ADELAR DALLA LONGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELLO, VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-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 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de CITAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 83974 Nr: 3116-28.2011.811.0040

 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: JOSÉ BENTO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR COELHO 

PALLONE - OAB:16004/PR, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA 

LOPES - OAB:18326/O, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 103508 Nr: 6519-34.2013.811.0040

 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: SILVANA DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A, PATRICK 

ANTONIO PICOLI TREVISAN, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865/O, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NESPOLI JUNIOR - 

OAB:19.139, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10823, DYOGO 

COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.412, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - OAB:22.229-A, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 
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FERREIRA - OAB:9845, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17.617

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se nos autos, em 

cumprimento ao último parágrafo do despacho de fls. 315/316, haja vista 

que a parte requerente apresentou emenda à inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 120482 Nr: 9580-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, SONIA MARIA ROBERTO FREIRE - OAB:5790/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 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 

RECUPERANDA e o ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO 

DALLIA JUNIOR, OAB/MT Nº 1602, para no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 120484 Nr: 9581-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIDE AGUIAR DA SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, SONIA MARIA ROBERTO FREIRE - OAB:5790/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 48711 Nr: 5625-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PADILHA DOS SANTOS, ELISEU 

JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, Irineu Roveda Júnior - OAB:5688-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca do pedido da parte 

devedora de pagamento parcelado do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 55947 Nr: 46-37.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LUIZ LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de PENHORA e AVALIAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 37649 Nr: 544-41.2007.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSFDOM, MVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVID FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA - OAB:144209/SP, RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:11327

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de Cumprimento do Mandado de Prisão, devolvida sem o devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 103927 Nr: 6968-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVALDO BATISTA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de CITAÇÃO E DEMAIS ATOS, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 52815 Nr: 3203-52.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANQUE CANTONALE DE GENEVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK, NESTOR 

LOTARIO STARLICK, MARCIA BEATRIZ WENTZ STARLICK, LUIZ 

FERNANDO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 44088 Nr: 1210-08.2008.811.0040

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA 

BARBIERI STARLICK, EVANDRO CESAR KLEIN, ANGELA JUSSARA 

HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT, Victor Adriani Ananias - OAB:21268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SABAINI CENTENARO 

- OAB:74533, JOÃO LUIZ CENTENARO - OAB:8.141/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100867 Nr: 3676-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO MANUTENÇÃO DE SILOS E 

SECADORES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 131358 Nr: 6071-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GUARACY HITZSCHIKI DOS REIS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, 

JOELSON FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 146994 Nr: 2504-17.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEINALDO ALVES DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, VANTUÍLO GEOVÂNIO PEREIRA DA ROCHA - OAB:6229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 141269 Nr: 11246-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

TATU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SOSNOWI DA SILVA - 

OAB:135678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 144505 Nr: 1136-70.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNO LEANDRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DALASEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 145479 Nr: 1689-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ERCILIO SCHWANTES, ARI LUIZ 

ZANATTA, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56918, 
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LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 146568 Nr: 2260-88.2016.811.0040

 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: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

SORRISO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17381/O, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 147924 Nr: 2967-56.2016.811.0040

 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: BRYAN RHUAN DAMIAN DE SÁ, LUCIENE TEIXEIRA 

DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 40837 Nr: 3663-10.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINO SANI GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES 

- OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 4904-82.2008.811.0040

 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): OVÍDIO IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA CRISTINA BALESTRIN - 

OAB:22869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 109535 Nr: 1866-52.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BUSANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO WESLEI ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 112517 Nr: 4396-29.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENICE MARIA VIEIRA NAVARRO FERNANDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS DESSBESELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 116454 Nr: 7447-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A,  DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17.609/OAB/MT, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE 

MENDONÇA - OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 131049 Nr: 5898-66.2015.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 210 de 793



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PIRES PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 134995 Nr: 7951-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR VALDAMERI LOCH ME, JACIR 

VALDAMERI LOCH

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 106993 Nr: 10004-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DE LIMA, ANTONIO CARLOS 

SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 108895 Nr: 1341-70.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 3692-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. TOPOGRAFIA - ME, LUIZ ANTONIO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 138626 Nr: 9960-52.2015.811.0040

 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: MARCIA DE LIMA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

20.041-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES FREIRE - 

OAB:240.295, ESIO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO - OAB:15.687-A/MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 144329 Nr: 1027-56.2016.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 154.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 129967 Nr: 5331-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS BARROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

CREDORA E DEVEDORA da penhora realizada nos autos via bancen-jud, 

com bloqueio parcial do valor exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 133392 Nr: 7058-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA RURAL DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FABIO GARCIA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

CREDORA E DEVEDORA da penhora realizada nos autos via bancen-jud, 

com bloqueio parcial do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 286 Nr: 540-53.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO IZIDORO VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de INTIMAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 103231 Nr: 6228-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA BACELAR DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de Oitiva de Testemunhas, devolvida sem o devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 102908 Nr: 5878-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA DO BEM MATOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, ZANC ASSESSORIA 

NACIONAL DE COBRANÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão de fl. 

335.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 30218 Nr: 4622-49.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERREIRA, PAULO 

ROBERTO FERREIRA E CIA LTDA, OVIDIO OSSUCHI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de intimação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 176597 Nr: 6977-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Alves Samarrenho, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, RUBENS GARCIA FILHO - OAB:47735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925, parano prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 16177 Nr: 271-04.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, EVANDRO 

SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOILSON DIMAS LEITE C. PRATES - 

OAB:MT4.698, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:8857/MT, 

RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, SANDRA FRANCISCO DA 
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SILVA - OAB:110617/SP

 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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERENTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 139444 Nr: 10373-65.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR 

SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15010/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.: 152564 Nr: 5248-82.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR 

SERPA - OAB:19.703/O

 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.: 56853 Nr: 707-16.2010.811.0040

 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: FERNANDO CARLOS MACHADO ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KATIA CENCI, IVANEIDE DE FATIMA 

FELIPETTO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, IVONE 

DAMEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 130765 Nr: 5743-63.2015.811.0040

 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: MEIRIVANE FERREIRA DE ARAUJO, PAQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370/SP, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135.132

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100537 Nr: 3302-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA DE BARROS - ME, 

EVERALDO FERREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 37465 Nr: 374-69.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO CELLA - Espólio, LEDAIR SALETE 

CELLA, MATEUS EDUARDO CELLA (Espólio), GISELE PAULA CELLA 

BAVARESCO, TIAGO LUCIANO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERENTE e REQUERIDA, 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 29050 Nr: 3476-70.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE ROSSI GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - OAB:18497, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 163.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 213 de 793



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54500 Nr: 4834-31.2009.811.0040

 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: PRO LABORE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 

S/C LTDA, NIVALDO DE SOUSA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE 

SORRISO LTDA, EDMAR WASHINGTON DE OLIVEIRA TELLES, NORIVAL 

RICARDO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B, 

XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - OAB:13697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERIDA, que requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 107184 Nr: 10190-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardos Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio positivo no valor de R$ 4.502,21 (quatro mil 

quinhentos e dois reais e vinte e um centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo no 

valor de R$ 4.502,21 (quatro mil quinhentos e dois reais e vinte e um 

centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176597 Nr: 6977-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Alves Samarrenho, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, RUBENS GARCIA FILHO - OAB:47735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos nº 6977.12.2017.811.0040 (Código 176597)

Vistos em correição.

Recebo a presente como ação ordinária visando a habilitação de crédito 

retardatário em processo de recuperação judicial.

Embora não haja requerimento nesse sentido, em se tratando de crédito 

trabalhista, defiro o benefício da gratuidade judiciária. Anote-se.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo legal contestar a ação, 

advertindo-a que não sendo contestada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, tudo na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.

Oportunamente, intime-se o Administrador Judicial para manifestação.

Às providências.

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131358 Nr: 6071-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GUARACY HITZSCHIKI DOS REIS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, 

JOELSON FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos nº 6071.90.2015.811.0040 (Código 131358)

Requerente: Guaracy Hitzschiki dos Reis e Joselson Ferreira de Araújo

Requerida: Construtora BS Ltda e/ou BS Construtora Ltda

Vistos em correição.

 Examinando os autos em tela, verifico que mesmo tendo sido 

protocolizada previamente, a manifestação do Parquet foi juntada aos 

autos após a prolação da sentença de fls. 86/87.

 Logo, cumpra-se o determinado na sentença proferida, dando ciência da 

mesma, inclusive, ao MPE.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 6 de Setembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação e os documentos juntados aos 

autos são tempestivos, desta forma, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte requerente para, querendo, impugnar a Contestação. 

Sorriso, 27 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

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

Processo Número: 1003954-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE PARA INFORMAR O NOVO ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERENTE, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. SORRISO, 27 DE MARÇO 

DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001419-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR POSSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISETE CERUTTI BUSSOLARO (EXECUTADO)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

CLAUDIR BUSSOLARO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS PINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos nº: 1001419-08.2018.811.0040 Vistos, etc. 

Na a execução para a entrega de coisa incerta, “quando não entregue a 

coisa ao exequente ou quando não depositada a coisa em juízo, o valor da 

causa será calculado segundo a cotação do bem na data de vencimento 

da obrigação”. (TJ-MG 2918341 MG 2.0000.00.291834-1/000(1), Relator: 

MARIA ELZA, Data de Julgamento: 22/03/2000, Data de Publicação: 

04/04/2000). Isto posto, INTIME-SE o exequente para, no prazo de quinze 

dias, emendar a inicial, ajustando o valor da causa ao conteúdo econômico 

da demanda, e providenciar o recolhimento das custas processuais 

complementares, sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido o 

prazo, CONCLUSOS. Sorriso/MT, 26 de março de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000376-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA QUE, QUERENDO FAÇA A IMPUGNAÇÃO 

DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001731-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE EVA DE ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA QUE, QUERENDO, APRESENTE 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001312-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. N. A. (REQUERIDO)

F. D. M. N. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 07/06/2018 ÀS 08H, NO CEJUSC DESTA COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO (RÉU)

FUNDACAO UNIMED (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE MANIFESTAR 

QUANTO A CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO REQUERIDO GAMA FILHO, 

A QUAL FOI DEVOLVIDA COM O MOTIVO "MUDOU-SE". SORRISO, 27 DE 

MARÇO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 187115 Nr: 2367-64.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131050 Nr: 5899-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DIOGO RICARDO BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 88820 Nr: 392-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL - 

OAB:12492-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:77647/RS, 

JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 Vistos, etc.

Inexistindo notícia nos autos de prorrogação da suspensão determinada 

nos autos da ação de recuperação judicial da devedora, INTIME-SE o 

exequente para que impulsione o feito, requerendo o que entender cabível, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93749 Nr: 5253-46.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DAVID PRANTE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:77647/RS, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL - 

OAB:12492-B/MT

 Código Apolo nº: 93749

Vistos, etc.

Inicialmente, ante a certidão de fl. 60, declaro preclusa a produção de 

prova pelo embargado.

No mais, procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Nessa quadra, rejeito a preliminar de carência de ação suscitada nos 

embargos, uma vez que, diversamente do que alegado à fl. 06, no título 

executivo consta a assinatura de suas testemunhas (fl. 13 dos autos 

principais).

Sem outras questões preliminares, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se aos seguintes pontos: a) se houve pagamento dos valores 

cobrados na execução; e b) se houve rescisão antecipada do 

arrendamento de imóvel rural em 06/05/2011.

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil.

 As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas 

deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas 

já suscitadas nos autos.

 A partir dos pontos controvertidos, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal, documental a partir dos documentos já juntados aos autos 

pelas partes, bem como o pedido de depoimento pessoal do embargado, 

que deverá ser intimado pessoalmente para comparecer na audiência, sob 

pena de confissão, na forma do artigo 385, § 1º do CPC.

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

23 DE MAIO DE 2018, ÀS 16H00MIN.

 Ressalto que a testemunha arrolada pela embargante deverá ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte (se houver), sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do 

art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51380 Nr: 1621-17.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDA, EVA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 Vistos, etc.

Manifeste-se o requerido acerca do laudo pericial, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Na sequência, INTIME-SE o expert para se manifestar sobre as eventuais 

impugnações ao laudo.

Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 151615 Nr: 4860-82.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, MAURO 

SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução.Indefiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que os 

embargantes recolheram as custas, ou seja, praticaram ato incompatível 

com o pleito, incidindo, desse modo, a preclusão lógica.Custas 

pagas.Condeno os embargantes ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos 

embargos à execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao embargado para promover o de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE com as 

cautelas de praxe.Traslade-se cópia desta sentença para os autos 

principais (cód. 131050, em apenso).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 152033 Nr: 5028-84.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para 

determinar que o embargado exclua dos cálculos da execução a 

incidência taxa do CDI, devendo ser aplicado como índice de correção 

monetária o INPC.Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais 

deverão ser rateadas entre as partes, devendo o embargado ressarcir 

metade (50%) do valor adiantado pelo embargante, ao passo que cada 

parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.Após o trânsito 

em julgado, DÊ-SE vista ao embargante para promover o de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE com as 

cautelas de praxe.Traslade-se cópia desta sentença para os autos 

principais (cód. 131050, em apenso).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147912 Nr: 2955-42.2016.811.0040

 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: IVANILDO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Ante a certidão de fl. 59, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137274 Nr: 9250-32.2015.811.0040

 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: FERNANDA PRATES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Vistos, e etc.

Trata-se de embargos de terceiro com pedido liminar, em razão de 

realização de anotação premonitória em imóvel que seria de propriedade 

da embargante.

É o relatório. Decido.

 Na toada da determinação de fl. 33, considerando que não houve 

realização de ato constritório sobre o imóvel objeto do litigio (certidão de fl. 

40, cód. 119262), recaindo sobre o mesmo, apenas, anotação de 
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distribuição da ação de execução, ao menos por agora, não verifico a 

presença dos requisitos ensejadores da medida liminar pleiteada.

Não obstante, consigno que não há impedimento de uma nova apreciação 

do pedido, caso ocorra algum ato constritivo.

CITE-SE a embargada para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil.

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 151615 Nr: 4860-82.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, MAURO 

SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº 4860-20.2016.811.0040 – Código: 151615.

Embargantes: SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR e MAURO 

SÉRGIO DE OLIVEIRA MARTINS

 Embargado: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDO CELEIRO DO MT

 Vistos etc.

 Diante da certidão de tempestividade de fls. 16 e da emenda à inicial às 

fls. 19/36 e 41/44, RECEBO os embargos à execução na forma colocada 

em Juízo.

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivos aos embargos, 

tendo em vista que além de a execução apensa (Cód. 131050) não estar 

garantida por penhora, não restaram verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1º do NCPC.

Ressalta-se que, não obstante as alegações dos embargantes, a 

recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento 

das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas 

contra seus avalistas de título cujo devedor é a sociedade recuperanda, 

pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, 

inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que 

dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

 INTIME-SE o embargante para os termos do art. 920, inc. I, do CPC.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de abril de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito em Substituição Legal

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1003975-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

 

petição em pdf

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001978-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI LUPATINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001978-33.2016.8.11.0040 

AUTOR: VOLNEI LUPATINI RÉU: TOYOTA DO BRASIL LTDA, RODOBENS 

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. VISTOS. Trata-se de Ação 

Ordinária Condenatória, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. 

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida e 

designada audiência de conciliação. Foram apresentadas contestações e 

impugnação à contestação pelas partes. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. Inicialmente REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em 

vista que a empresa requerida, embora não fabricante, é fornecedora do 

veículo o qual o autor alega conter vícios (art. 18, CDC). A propósito: 

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - DEFEITO EM VEÍCULO - CONCESSIONÁRIA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE 

CARRO RESERVA - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO 

VERIFICADOS - MERO DISSABOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - RECURSOS DO AUTOR E DA 

CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDOS - RECURSO DA FABRICANTE 

PARCIALMENTE PROVIDO. "São solidariamente responsáveis a montadora 

de veículos e a concessionária credenciada nos casos em que 

comprovado o vício do produto." (AgInt no AREsp 968.733/SP). 

Comprovada a necessidade e o gasto com locação de veículo reserva 

para transportar o autor que estava em tratamento de saúde em cidade 

vizinha, o ressarcimento do prejuízo material é devido. "Incide correção 

monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." 

(Súmula n. 43/STJ).Os danos morais decorrentes de vício em veículos não 

são in re ipsa, portanto dependem da efetiva prova do sofrimento moral 

que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. (Ap 98991/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) - 

destaquei. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como ponto controvertido: a existência ou não de vício 

do produto (entrada excessiva de poeira). A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA se mantém na FORMA ORDINÁRIA do art. 373, incisos I e II, do 

NCPC, ainda mais considerando que o veículo encontra-se em poder da 

parte autora. Sendo assim, considerando que o autor manifestou na 

petição de Id 8680507 não possuir interesse na produção de provas, 

preclusa a via recursal, venham os autos conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. - GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito,em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001978-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI LUPATINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)
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JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001978-33.2016.8.11.0040 

AUTOR: VOLNEI LUPATINI RÉU: TOYOTA DO BRASIL LTDA, RODOBENS 

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. VISTOS. Trata-se de Ação 

Ordinária Condenatória, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. 

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida e 

designada audiência de conciliação. Foram apresentadas contestações e 

impugnação à contestação pelas partes. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. Inicialmente REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em 

vista que a empresa requerida, embora não fabricante, é fornecedora do 

veículo o qual o autor alega conter vícios (art. 18, CDC). A propósito: 

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - DEFEITO EM VEÍCULO - CONCESSIONÁRIA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE 

CARRO RESERVA - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO 

VERIFICADOS - MERO DISSABOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - RECURSOS DO AUTOR E DA 

CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDOS - RECURSO DA FABRICANTE 

PARCIALMENTE PROVIDO. "São solidariamente responsáveis a montadora 

de veículos e a concessionária credenciada nos casos em que 

comprovado o vício do produto." (AgInt no AREsp 968.733/SP). 

Comprovada a necessidade e o gasto com locação de veículo reserva 

para transportar o autor que estava em tratamento de saúde em cidade 

vizinha, o ressarcimento do prejuízo material é devido. "Incide correção 

monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." 

(Súmula n. 43/STJ).Os danos morais decorrentes de vício em veículos não 

são in re ipsa, portanto dependem da efetiva prova do sofrimento moral 

que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. (Ap 98991/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) - 

destaquei. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como ponto controvertido: a existência ou não de vício 

do produto (entrada excessiva de poeira). A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA se mantém na FORMA ORDINÁRIA do art. 373, incisos I e II, do 

NCPC, ainda mais considerando que o veículo encontra-se em poder da 

parte autora. Sendo assim, considerando que o autor manifestou na 

petição de Id 8680507 não possuir interesse na produção de provas, 

preclusa a via recursal, venham os autos conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. - GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito,em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002101-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Requerida, via DJE, para atualizar o endereço do Requerido, sob pena de 

presumirem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, nos termos do parágrafo único do art. 274 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003145-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUSIANE SOUSA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, vez que a parte Requerida, apesar de devidamente citada, não 

apresentou contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE OAB - MT21876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas 

processuais respectivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004554-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (DEPRECANTE)

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:

ADEMILSON GOMES VIEIRA (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o patrono da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Srº Oficial de 

Justiça, id retro, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução da 

deprecata.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000729-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCINEI BARETTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono a fim de intimar a parte autora para manifestar-se acerca do 

laudo do estudo psicossocial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185839 Nr: 1579-50.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUAN LIN BACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 15, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 133545 Nr: 7186-49.2015.811.0040

 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: WELLINGTON AUGUSTO PRADO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA DOS SANTOS DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora, via DJE, de que foi designada audiência para inquirição das 

testemunhas na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, para o dia 

18/04/2018, às 16:30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37768 Nr: 664-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME, RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI, MARISTELA 

SEIDEL BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO 

JUNIOR - OAB:8 688-MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:46.815-RS, 

OSMAR A MAGGIONI - OAB:13012 RS, VICENTE FASOLO DE PARIS - 

OAB:9361-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca do ofício e documentos 

juntados às fls. 970/973 pelo Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 144015 Nr: 829-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV TRANSPORTADORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo requerer o que entender de 

direito, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 1505-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGANINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50642 Nr: 980-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR RECALCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 191, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93960 Nr: 5600-79.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA, MÁRCIO DEMEIS, 

MARCELO DEMEIS, CLÁUDIA ARIANE BOGO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 1.188,00 (um mil, cento e oitenta e oito reais), devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 146582 Nr: 2269-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, devendo requerer o que entender 

de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3367 Nr: 369-67.1995.811.0040

 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 SHUJI YAMAGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTECOM LAGES PRÉ MOLDADAS 

MARCHEZINI IND. E COM., DERCINDO FAVA MARCHEZINI, EDEVANIR 

FAVA MARCHEZINI, SILVANA MARCHEZINI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 

242/246, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001171-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR GUARNIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002994-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO UADY GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006937-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006937-13.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: OBJETIVA AGRICOLA LTDA Vistos etc. Intime-se o 

exequente para que emende a inicial, juntando aos autos a certidão de 

dívida ativa a qual pretende executar, nos termos do art. 6º, § 1º, da LEF; 

c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Com a juntada da CDA, cite-se o Executado para 

pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou 

garantir a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Não pago o débito, nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora. Não 

oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e 

publicado em resumo uma só vez, na imprensa oficial. Independentemente 

de autorização judicial, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se das 

prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006938-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRIMAX REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006938-95.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: SORRIMAX REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se o exequente para que emende a inicial, juntando aos autos a 

certidão de dívida ativa a qual pretende executar, nos termos do art. 6º, § 

1º, da LEF; c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. Com a juntada da CDA, cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora. Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial. Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006939-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006939-80.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: TOTAL AGRICOLA LTDA - ME Vistos etc. Intime-se o 

exequente para que emende a inicial, juntando aos autos a certidão de 

dívida ativa a qual pretende executar, nos termos do art. 6º, § 1º, da LEF; 

c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Com a juntada da CDA, cite-se o Executado para 

pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou 

garantir a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Não pago o débito, nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora. Não 

oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e 

publicado em resumo uma só vez, na imprensa oficial. Independentemente 

de autorização judicial, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se das 

prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006940-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. PERIM REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006940-65.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: W. PERIM REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - ME Vistos etc. Intime-se o exequente para que emende a inicial, 

juntando aos autos a certidão de dívida ativa a qual pretende executar, 

nos termos do art. 6º, § 1º, da LEF; c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Com a juntada 

da CDA, cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei. O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora. Não pago o débito, nem garantida 

à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 
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ou auto de penhora. Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial. Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006934-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006934-58.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

Vistos etc. Intime-se o exequente para que emende a inicial, juntando aos 

autos a certidão de dívida ativa a qual pretende executar, nos termos do 

art. 6º, § 1º, da LEF; c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Com a juntada da CDA, cite-se 

o Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da 

Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora. Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial. Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006935-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BORTOLOTTI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006935-43.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: JEFERSON BORTOLOTTI - ME Vistos etc. Intime-se o 

exequente para que emende a inicial, juntando aos autos a certidão de 

dívida ativa a qual pretende executar, nos termos do art. 6º, § 1º, da LEF; 

c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Com a juntada da CDA, cite-se o Executado para 

pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou 

garantir a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Não pago o débito, nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora. Não 

oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e 

publicado em resumo uma só vez, na imprensa oficial. Independentemente 

de autorização judicial, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se das 

prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006936-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006936-28.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se o exequente para que emende a inicial, juntando aos autos a 

certidão de dívida ativa a qual pretende executar, nos termos do art. 6º, § 

1º, da LEF; c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. Com a juntada da CDA, cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora. Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial. Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004389-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIA PEREIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001739-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODETH FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 23/04/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 221 de 793



consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, laudos e 

tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001803-39.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANA ROSA DE SOUZA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos. Diante da informação constante nos 

autos de que o benefício concedido em sentença não foi implantado, 

expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 

15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU 

R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O  P O R  C R I M E ( S )  D E 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI MINETTO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001781-78.2016.8.11.0040 

AUTOR: GENECI MINETTO MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos. Diante da informação constante nos 

autos de que o benefício concedido em sentença não foi implantado, 

expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 

15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU 

R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O  P O R  C R I M E ( S )  D E 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006921-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KUBO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006921-59.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: KUBO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se o exequente para que emende a inicial, juntando aos autos a 

certidão de dívida ativa a qual pretende executar, nos termos do art. 6º, § 

1º, da LEF; c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. Com a juntada da CDA, cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora. Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial. Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006919-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROTECMA CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006919-89.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: AGROTECMA CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA - ME 

Vistos etc. Intime-se o exequente para que emende a inicial, juntando aos 

autos a certidão de dívida ativa a qual pretende executar, nos termos do 

art. 6º, § 1º, da LEF; c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Com a juntada da CDA, cite-se 

o Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da 

Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora. Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial. Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMADEU DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1003646-05.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: JOSE AMADEU DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por JOSE AMADEU DOS 
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SANTOS JUNIOR em face de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débito; b) a condenação da reclamada 

a pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

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, 22 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1003242-51.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: SONIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de reclamação proposta por SÔNIA 

DOS SANTOS SILVA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em 

que pretende: a) a concessão de liminar para retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

referente ao Contrato n. 995805862000068CT, no valor de R$797,59 

(Setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos); e c) a 

condenação da parte reclamada a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer 

contração dos serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida 

com anotação de seus dados em órgãos de restrição ao crédito 

promovida pela parte reclamada, motivada por suposta dívida referente ao 

Contrato n. 995805862000068CT, no valor de R$797,59 (Setecentos e 

noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos). Devidamente citado, a 

parte reclamada apresentou contestação no Id. 10478362. Em síntese, 
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argumenta a falta de interesse de agir da parte reclamante, bem assim a 

improcedência do pedido indenizatório. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 10432977). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 

10490422. Em síntese, reforça o alegado na inicial e requer a procedência 

dos pedidos. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). De início, não há que se falar em conexão 

da presente reclamação com aquela distribuída a este Juizado Especial 

sob o n. 1003241-66.2017.8.11.0040, uma vez que a causa de pedir de 

uma e outra são diversas, pois amparadas em inscrições em órgãos de 

proteção ao crédito promovidas pela parte reclamante com fundamento em 

contratos diversos. Ademais, a aludida reclamação já recebeu 

pronunciamento judicial favorável à parte reclamante, proferido em 

09-01-2018, situação que afasta a alegada conexão nos termos do art. 

54, §1º, do CPC. 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 oferta no mercado 

serviço financeiros, estando 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 à inexistência do débito. No caso, 

diferentemente do sustentado pela parte reclamada, não restou 

demonstrada a legitimidade do Contrato n. 995805862000068CT, o qual 

gerou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito por suposta divida no valor de R$797,59 (Setecentos e noventa e 

sete reais e cinquenta e nove centavos). Frise-se que a parte reclamante 

sustenta que não efetuou qualquer contratação de serviços ofertados 

pela parte reclamada. A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de 

comprovar que a parte reclamante de fato realizou a contratação de seus 

serviços (Contrato n. 995805862000068CT), dever processual que lhe foi 

atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Por outro lado, 

a parte reclamante, mediante o extrato constante no Id. 8350541, 

demonstra que a parte reclamada tem efetuado a cobrança de valor 

referente a serviços que não contratou, inclusive inseriu o seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Quanto ao dano moral. De início, importa 

frisar que incide sobre a instituição bancária a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança por serviços não contratados 

pela parte reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos 

de proteção ao crédito (Id. 8350541). 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 na medida em que a parte reclamada oferta 

serviços financeiros, assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da parte 

reclamada à incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Ademais, conquanto o extrato constante no Id. 8350541 aponte a 

existência de outro apontamento em face da parte reclamante, vê-se que 

ele está sendo igualmente impugnado perante este Juizado Especial – 

reclamação n. 1003241-66.2017.8.11.0040 –, com pronunciamento judicial 

favorável à parte reclamante, proferido em 09-01-2018, situação que 

afasta a aplicação da Súmula n. 385 do STJ. 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 pela 

parte reclamante, foi resultante da conduta negligente da parte reclamada, 

instituição financeira de grande porte, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 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, a parte reclamada 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 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 

995805862000068CT, o qual gerou a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida no valor 

de R$797,59 (Setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove 

centavos); 2) CONDENAR a parte reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal as datas das inscrições do nome da 

parte reclamante em órgão de proteção ao crédito (Id. 8350541); 3) 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 25 de janeiro de 

2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004262-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIO ROMERO (EXECUTADO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 1004262-77.2017.8.11.0040 (D) I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005900-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS NOVAIS TOLENTINO (EXECUTADO)

L.N. TOLENTINO MERCADO BOM SUCESSO - ME (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1005900-48.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: L.N. TOLENTINO MERCADO BOM SUCESSO - ME, LUCAS 

NOVAIS TOLENTINO I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - 

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001357-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA CRUZ (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001357-65.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANA DE ALMEIDA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001358-50.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO CESAR BATISTA DE 

ANDRADE REQUERIDO: TELEFONICA 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) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001349-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AJAX DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PYRAMID COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001349-88.2018.8.11.0040 REQUERENTE: AJAX DANTAS REQUERIDO: 

PYRAMID COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME I - 

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado. II - Havendo necessidade de 

manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 

providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). III - Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001342-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO JUNIOR FAVERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA LUCIA ROSA (REQUERIDO)

WALDECIR JANECZKO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001342-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ALEXSANDRO JUNIOR 

FAVERO REQUERIDO: WALDECIR JANECZKO, FRANCISCA LUCIA ROSA I 

- Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado. II - Havendo necessidade de 

manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 

providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). III - Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001388-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001388-85.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO KASSIO 

CONCEICAO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001390-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001390-55.2018.8.11.0040 REQUERENTE: BRENDA LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004175-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DAGHETTI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004175-24.2017.8.11.0040 AUTOR: JOSE ADAO DAGHETTI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO 

NORTE SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por JOSÉ ADÃO DAGHATTI em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT. Alega a parte 

reclamante ser deficiente auditivo e utilizar prótese bilateral (aparelho tipo 

Widex B12, n. 385342 e 381568), desde 2012, fornecida pelo SUS. 

Contudo, desde março de 2015, está sem as próteses, pois embora 

encaminhadas ao CREADA de Sinop/MT para reparos, ainda não foram 

devolvidas. Postulou em sede liminar, a disponibilização das próteses 

auditivas no prazo de 15 (quinze) dias, convolando em definitiva ao final. 

A medida urgente foi indeferida (ID 10872328). Em contestação, ESTADO 

DE MATO GROSSO alegou a ausência de comprovação da urgência, o 

que fora impugnado pelo reclamante, que postulou ainda, pela decretação 

de revelia em face do MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT, por não 

haver apresentado contestação (ID 11262223). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual 

procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA 

REVELIA DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT. No que tange ao 

demandado não apresentar contestação, declaro sua revelia, a teor do 

art. 344 do NCPC. Afasto, porém, a presunção de veracidade dos fatos 

alegados, nos termos do art. 345, I e II, do mesmo diploma legal. DO 

MÉRITO. O art. 196 da Constituição estabelece que “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”. O art. 197 da Carta Magna prevê, 

ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e 

execução, esta última de forma direta ou indireta. Já o art. 198 da Lei 

Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. A par do ordenamento constitucional, tem-se que a Lei n.º 

8.080/90, ao regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, em seu art. 

7º, os princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo 

relevante destacar os postulados da universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o 

resguardo da assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna 

extrair que a realização do direito à saúde é finalidade primordial e 

inarredável do Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado 

concluir-se que, onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade 

humana, e todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Especificamente com relação ao fornecimento do aparelho auditivo 

pretendido nesta demanda, a sua necessidade resta demonstrada, pois 

desde junho de 2012 o reclamante utiliza o aparelho auditivo, conforme 

termo de concessão (ID 9417744), e em que pese haver deixado o 

aparelho para ser reparado em 07.07.2015, até o momento não há notícia 

da previsão da finalização do reparo e devolução ao reclamante (ID 

9417744). Diante de tal quadro, existe a obrigação de fornecimento do 

amplificador auditivo de baixo custo diante dos benefícios que acarretará 

ao autor, não havendo os demandados impugnado, aliás, sua 

necessidade. Vale destacar os comandos acerca da obrigatoriedade de 
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fornecimento, previstos pelo Decreto Federal n.º 3.298/99: Art. 18. 

Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa 

portadora de deficiência a concessão de órteses, próteses, bolsas 

coletoras e materiais auxiliares, dado que tais equipamentos 

complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de 

independência e inclusão da pessoa portadora de deficiência. Art. 19. 

Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os 

elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o 

objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da 

mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social. Parágrafo único. São 

ajudas técnicas: (...) V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene 

pessoal necessários para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa 

portadora de deficiência; Não por outra razão, o E. Tribunal de Justiça 

deste estado vêm reconhecendo o direito em caso semelhante: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SAÚDE - 

APARELHO DE PROTETIZAÇÃO AURICULAR BILATERAL - DEVER DOS 

ENTES FEDERADOS – SOLIDARIEDADE PASSIVA - RESERVA DO 

POSSÍVEL - PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO - ASTREINTES - FIXAÇÃO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL - CUSTAS - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELO IMPROVIDO. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidas 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- É possível a 

imputação de multa diária contra a Fazenda Pública em razão do 

inadimplemento de obrigação. Precedentes. (STJ-REsp 1243854/RJ, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02/08/2011, DJe 

16/08/2011). 5- Inadmissível a aplicação do princípio da reserva do 

juridicamente possível quando, em juízo de ponderação, contrapor-se ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 6- Não cabe o acolhimento da 

ausência de demonstração da hipossuficiência do autor assistido pela 

Defensoria Pública Estadual quando o suscitante não obtém êxito em 

descaracterizá-la, através de provas contundentes. (Apelação / Remessa 

Necessária 84003/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/03/2013, Publicado no DJE 

05/05/2014) Isso estabelecido, a procedência da pretensão se torna 

medida indesviável, pois a carência de recursos por parte do autor está 

afirmada no ID 9417744, além de ser passível de presunção a partir da 

assistência da Defensoria Pública. Além disso, o prazo para reparo da 

prótese auditiva utilizada anteriormente pelo reclamante já ultrapassou os 

limites do razoável, permanecendo há mais de 02 (dois) anos em posse do 

poder público sem qualquer expectativa de conclusão da providência. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o efeito de obrigar 

solidariamente o MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT e o ESTADO DE 

MATO GROSSO a fornecerem as próteses auditivas bilaterais, fixando-se 

o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. Oficie-se ao Gestor do 

Sistema Único de Saúde local para que inclua a parte reclamante em 

serviço ou programa já existente no SUS, para fins de acompanhamento e 

controle clínico, caso ainda não providenciado (CNGC, art. 1.315). Diante 

da condenação dos reclamados na obrigação de fazer acima, em caso de 

descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas contas públicas, 

devendo a parte reclamante observar nos orçamentos, que os mesmos 

não extrapolem o valor praticado pelos planos de saúde, nos termos dos 

artigos 1.321 e 1.322 da CNGC. Dispensado o reexame necessário (Lei n. 

12.153/09, art. 11). Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 

27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004362-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORIO DAS CHAGAS BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004362-32.2017.8.11.0040 AUTOR: IZIDORIO DAS CHAGAS BRITO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT SÍNTESE DA 

DEMANDA. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por IZIDORIO 

DAS CHAGAS BRITO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. Alega a parte reclamante que perdeu a visão 

do olho esquerdo após se acidentar no trabalho, necessitando realizar 

cirurgia para colocar uma prótese, a qual não fora providenciada pelo 

SUS, embora regulado administrativamente. Postulou: a) em sede liminar a 

realização imediata da cirurgia, com todo acompanhamento pré e pós 

operatório, até o restabelecimento de sua saúde; b) convolar em definitiva 

a medida de urgência ao final. Em contestação, o MUNICÍPIO DE 

SORRISO/MT alegou: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) 

impossibilidade de gerir sem recursos financeiros; c) não comprovação da 

hipossuficiência econômica, urgência, necessidade do tratamento e a 

negativa do Poder Público; d) necessidade de direcionamento da 

condenação ao ESTADO DE MATO GROSSO; e) reserva do possível. A 

medida urgente foi indeferida (ID 10873550). Por sua vez, o ESTADO DE 

MATO GROSSO sustentou: a) preliminar de ausência de interesse 

processual; b) desrespeito às leis orçamentárias; c) da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas”; d) Do comprometimento da isonomia e 

consequentemente do acesso universal à saúde; e) impertinência da multa 

diária. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de 

prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do 

art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO. Não merece prosperar, porquanto a Constituição 

Federal é expressa ao prever a solidariedade dos entes federativos no 

atendimento à saúde, e a jurisprudência não se cansa de repetir a 

possibilidade de o cidadão eleger os entes que pretende acionar, não 

estando obrigado a litigar contra todos: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. LEI Nº 

8.080/1990. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O 

fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Hipótese em que, 

para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria 

necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem 

como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis 

nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 811259/RO, 1ª Turma do 

STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.11.2015, unânime, DJe 09.12.2015). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. SÚMULA 568/STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (Pet no Agravo em Recurso Especial nº 861302/RJ 

(2016/0026018-9), 4ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 11.05.2016, 

DJe 20.05.2016). Nesse contexto, reafirma-se a condição de garantia 

fundamental do direito à saúde, na medida em que assim previsto no art. 

6º da Constituição Federal, além de se tratar de corolário necessário do 

princípio da dignidade de pessoa humana - fundamento da República 

Federativa do Brasil – bem como do direito à vida e à liberdade. Além 

disso, o art. 196 da Constituição estabelece que “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”. O art. 197 da Carta Magna prevê, 

ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e 

execução, esta última de forma direta ou indireta. Por fim, o art. 198 da Lei 

Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 
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integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. DA PRELIMINAR DE ausência de interesse processual. Será 

analisada juntamente com o mérito da presente demanda. DO MÉRITO. A 

par do ordenamento constitucional, tem-se que a Lei n.º 8.080/90, ao 

regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, em seu art. 7º, os 

princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo relevante 

destacar os postulados da universalidade de acesso aos serviços de 

saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o resguardo da 

assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna extrair que a 

realização do direito à saúde é finalidade primordial e inarredável do 

Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado concluir-se que, 

onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade humana, e 

todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Especificamente com relação ao fornecimento da prótese ocular 

pretendida nesta demanda, a sua necessidade resta demonstrada no 

encaminhamento médico (ID 9605592 e 9605641). Diante de tal quadro, 

existe a obrigação de fornecimento do procedimento cirúrgico para 

colocação da prótese ocular no olho esquerdo de baixo custo diante dos 

benefícios que acarretará ao autor, não havendo os demandados 

impugnado, aliás, sua necessidade. Vale destacar os comandos acerca 

da obrigatoriedade de fornecimento, previstos pelo Decreto Federal n.º 

3.298/99: Art. 18. Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação 

da pessoa portadora de deficiência a concessão de órteses, próteses, 

bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais equipamentos 

complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de 

independência e inclusão da pessoa portadora de deficiência. Art. 19. 

Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os 

elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o 

objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da 

mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social. Parágrafo único. São 

ajudas técnicas: (...) V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene 

pessoal necessários para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa 

portadora de deficiência; Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 

NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ADAPTAÇÃO DA PRÓTESE OCULAR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A responsabilidade da União, Estados e 

Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de 

funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. 

Jurisprudência pacificada. QUEBRA DA ORDEM DE ATENDIMENTO A 

busca direta da prestação jurisdicional para o atendimento de necessidade 

visando à saúde somente daria ensejo à invocação de quebra da ordem 

na medida em que o Estado demonstrasse a presença efetiva de fila de 

espera. Demora que nem há como saber se inferior àquela que teria 

resultado do ingresso da parte autora da demanda na suposta fila de 

espera. Aliás, fila de espera cuja própria existência, se de fato existente, 

já indica deficiência de política pública para atendimento de direito 

fundamental do cidadão à saúde, que nem pode se limitar aos casos de 

risco de vida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO 

AO MUNICÍPIO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. Possível a condenação do 

Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 

Valor majorado, mas com observância dos parâmetros que têm sido 

observados neste órgão fracionário, respeitantes à singeleza da causa, 

seu caráter repetitivo e finalidade da imposição, considerando sua 

destinação (FADEP). APELAÇÃO DO AUTOR DA DEMANDA PROVIDA, 

NÃO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO E REEXAME NECESSÁRIO 

PREJUDICADO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70062603725, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 17/12/2014) Isso estabelecido, a 

procedência da pretensão se torna medida indesviável, pois a carência de 

recursos por parte do autor está afirmada no ID 9605388. Além disso, o 

prazo para adoção do procedimento já ultrapassou os limites do razoável, 

permanecendo o reclamante há mais de 02 (dois) anos aguardando sem 

qualquer expectativa de realizar o procedimento (ID 9605592-Pág. 17). Os 

próprios reclamados ensejam ofensa ao princípio da isonomia. Isso porque 

a Administração Pública acaba por coagir a parte contrária a acionar o 

Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento necessário à garantida de 

seu direito a vida. Também não há que se falar em ingerência do Poder 

Judiciário na Administração Pública. Diante da abstenção dos reclamados, 

a parte reclamante viu-se prejudicada e acionou o Poder Judiciário, que 

optou pelo interesse mais coerente em conflito. E ainda que não fosse por 

isso, restaria o direito segundo o princípio da dignidade da pessoa 

humana, cuja eficácia não deve ser vista apenas sob uma ótica 

meramente negativa, mas como elemento de conteúdo axiológico 

norteador das ações positivas e dos direitos a prestações ativas pelo 

Estado. Não soaria estranho, nesse sentido, falar-se em "dignidade social" 

para destacar a dignidade da pessoa no âmbito dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. O tema, de matriz constitucional, já foi amplamente 

discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como demonstra o 

acórdão abaixo, de relatoria do E. Ministro Celso de Mello: PACIENTE COM 

HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - 

DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 

196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso 

universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 

não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 

pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 

PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA 

CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra 

inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os 

entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 

federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa 

constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando 

justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 

271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT 

VOL-02013-07 PP-01409). Vale ressaltar, ademais, que a parte 

requerente persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, 

e não o atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade 

brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para 

sua condição de vida, sendo certo que a ausência de tratamento 

adequado é fator de risco e severas limitações em sua vida. Não se 

mostra razoável a invocação de desrespeito a limites orçamentários 

quando se verifica que o tratamento médico vindicado é essencial para a 

garantia à vida de quem o requer, tornando-se secundárias as 

considerações de ordem orçamentária ou financeira. Bem abordou tais 

interesses aparentemente conflitantes, com particular brilhantismo, o E. 

Ministro Herman Benjamin, no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça (grifou-se): ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das 

pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que 

sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como 

na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva 

do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder 

Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 
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positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever 

legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no 

único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de 

toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou 

execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no 

Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de 

constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 

exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 

completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou 

insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para 

o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da 

dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou 

justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por 

negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos 

orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a 

opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez 

daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse 

pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 

aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do 

razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, 

são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso 

Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 

08.03.2012). Em arremate, no que se refere à cominação de multa diária, 

tenho que a mesma não deve ser aplicada, uma vez que o Tribunal de 

Justiça deste Estado já se posicionou no sentido de não ser este o meio 

mais eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, mas 

sim o bloqueio online nas contas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – MULTA 

COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 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. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano prático. 

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016). AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON 

LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. “O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora 

possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa 

do que a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da 

Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica 

para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir 

o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 

a entrega de medicamentos”. (Ag 136875/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO 

QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO DISPONIBILIZAR NOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 

INTEGRANTES DO SUS, OS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

LIMINAR PELO JUIZ A QUO FIXANDO-SE O PRAZO DE 24 HORAS PARA 

CUMPRIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS) - PLEITO DE FIXAÇÃO DO PRAZO EM 30 (TRINTA) DIAS 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRAZO EXÍGUO E MULTA EXCESSIVA - 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON-LINE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A substituição da astreinte pelo 

bloqueio on-line é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais eficaz 

para o imediato cumprimento da decisão, que tem por finalidade 

resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e à 

saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (Agravo 

de Instrumento nº 0114680-64.2013.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 24.02.2015, DJe 03.03.2015). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de condenar 

solidariamente os reclamados ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE SORRISO à obrigação de fazer, consubstanciada em realizar a cirurgia 

de implantação da prótese ocular, na forma prescrita no ID 9605592-Pág. 

17, no prazo de 60 (sessenta) dias, em estabelecimento público ou 

particular, providenciando o que for necessário, exames, consultas e 

medicamentos, indispensáveis ao restabelecimento da saúde da parte 

reclamante. Oficie-se ao Gestor do Sistema Único de Saúde local para que 

inclua a parte reclamante em serviço ou programa já existente no SUS, 

para fins de acompanhamento e controle clínico, caso ainda não 

providenciado (CNGC, art. 1.315). Diante da condenação dos reclamados 

na obrigação de fazer acima, em caso de descumprimento, haverá o 

bloqueio de valores nas contas públicas, devendo a parte reclamante 

observar nos orçamentos, que os mesmos não extrapolem o valor 

praticado pelos planos de saúde, nos termos dos artigos 1.321 e 1.322 da 

CNGC. Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). 

Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010969-10.2015.8.11.0040

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:

ANTONIO SALES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 17:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY RAYANE VALERIANO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 17:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 18:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MARILY KHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 18:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004855-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON CASSIANO PANTALIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000010-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANTO GUOLO (REQUERIDO)

 

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 via DJE de que 

foi designado o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 15:20 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000010-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANTO GUOLO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004573-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SVIDZIKIEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002561-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 
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o dia 06 de JUNHO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004244-56.2017.8.11.0040

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:

CENTRALCAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004427-27.2017.8.11.0040

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:

AMAZONGOLD PESQUISA MINERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 09:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELINE KELY ROCHINSKI LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 187592 Nr: 2659-49.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NILSON BILHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AUGUSTO FARIA - 

OAB:61.143/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, autorizo a restituição do caminhão placas JZZ-3197 e 

dos reboques placas ANG-6385 e ANG-6387 ao requerente NILSON 

BILHERI.A carga de madeira apreendida deverá ser depositada junto ao 

COMSEP, devendo o seu Presidente firmar termo de fiel 

depositário.Expeça-se mandado de restituição e remoção.Intimem-se.Nada 

sendo requerido, e juntado o termo de entrega dos bens, arquive-se, 

assinalando-se que a destinação da carga de madeira será decidida nos 

autos principais.Sorriso/MT, 26 de março de 2018.JACOB SAUER,Juiz de 

Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004855-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON CASSIANO PANTALIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e em cumprimento a 

determinação judicial de Id. 9849490, impulsiono estes autos a fim de citar 

a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da petição inicial 

inserta no Id. 9945606, intimando-a de que foi designado o dia 30 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 18H30MIN para realização da audiência de conciliação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004843-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BROCH PREZOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004843-92.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. REQUERENTE: MAYARA BROCH 

PREZOTTO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SÍNTESE DA DEMANDA. 

Alega a reclamante MAYARA BROCH PREZOTTO que firmou contrato de 

prestação de serviços educacionais com a reclamada UNIC SORRISO 

LTDA, para graduação no curso de Direito, firmando contrato de 

financiamento estudantil (FIES) no percentual de 100% das mensalidades 

e desconto de convênio d Fórum de 10% lançado no valor a ser 

financiado pelo FIES. Contudo, a reclamada vem lhe cobrando quase 

R$4.000,00 (quatro mil reais) de aditamento em valor menor, bloqueou sua 

matrícula, gerando perda dos prazos de entrega das atividades virtuais. 

Postulou: a) em sede liminar, a disponibilização de acesso ao Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, reabertura e dilação de prazo para entrega das 

atividades e abstenção de bloquear o acesso durante o semestre letivo; b) 

declaração de inexistência do débito excluída a multa da biblioteca; c) 

convolar em definitiva a medida liminar; d) retificação do cadastro 

acadêmico para constar o benefício de 100% do FIES; e) reparação dos 

danos morais; f) condenação em perdas e danos. A medida urgente foi 

deferida (id. 9975175). Em contestação, a reclamada alegou: a) que a 

semestralidade 2015/2 custava R$8.168,88 (oito mil cento e sessenta e 

oito reais e oitenta e oito centavos) e o financiamento estudantil foi de 

apenas R$6.041,28 (seis mil e quarenta e um reais e vinte e oito 

centavos), gerando uma diferença de R$2.127,60 (dois mil cento e vinte e 

sete reais e sessenta centavos); b) culpa exclusiva da reclamante; c) 

inexistência de danos morais e materiais; d) redução da indenização por 

danos morais em caso de condenação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. 

O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao 

julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DO MÉRITO. Não 

se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) No caso concreto, a 

reclamada sustenta a existência de débitos decorrentes das diferenças 

de mensalidades no segundo semestre de 2015, diferenças que a 

reclamante sustenta indevidas, impondo-se então análise mais acurada da 

lide. Alega a reclamada que o valor do semestre seria de R$8.168,88 (oito 

mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos, havendo a 

reclamante obtido financiamento do montante de R$6.041,28 (seis mil e 

quarenta e um reais e vinte e oito centavos), o que gerou diferença no 

montante de R$2.127,60 (dois mil cento e vinte e sete reais e sessenta 

centavos). A existência do financiamento estudantil-(FIES) está 

demonstrada através dos aditamentos juntados nos ids. 9930461-Pág.1-8, 

9930490-Pág.1-6 e 9930511-Pág.1-6. Depreende-se destes documentos 

que a parte reclamante possui com o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), o custeio de 100% dos encargos educacionais, com 

integral financiamento das mensalidades. É dizer, não há, na 

documentação acima mencionada, tampouco nos demais documentos 

juntados pelas partes, qualquer previsão de obrigação da reclamante em 

arcar com pagamentos complementares à reclamada. Não demonstrou à 

reclamada, sequer, que a reclamante chegou a realizar algum pagamento 

complementar nos semestres cursados. Resulta que a reclamada não 

demonstrou a legitimidade da cobrança de remanescentes de 

mensalidade, mais especificamente, que o valor cobrado seria referente a 

diferença de mensalidades no segundo semestre do ano de 2015 e 2016 

no valor de R$3.457,03 (três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

três centavos), consoante extrato financeiro do id. 9930580-Pág.3, 

tornando inevitável, deste modo, a declaração de sua inexigibilidade. 

Todavia, a simples cobrança indevida não é passível de indenização por 

danos morais, uma vez que não houve se quer a indevida inscrição do 

débito, ou qualquer outro prejuízo à personalidade da reclamante capaz de 

justificar a pretendida reparação moral. Nesse sentido é o entendimento do 

E. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE 

UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO A 

CONTRARIO SENSU DA SÚMULA Nº 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NºS 

83 E 7 DO STJ. 1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade 

do recurso especial não são suficientes por si sós para a manutenção do 

julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o exame do 

recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da Súmula nº 182 do 

STJ. Interpretação a contrário sensu da Súmula nº 283/STF. 2. Inexistindo 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança de 

valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais 

indenizáveis. Precedentes. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 3. Nos 

casos em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, 

conclui pela inexistência de dano moral, não cabe ao STJ revisar tal 

entendimento em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

680.941/SP (2015/0061944-3), 3ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de 

Noronha. j. 17.03.2016, DJe 29.03.2016). Quanto à retificação do cadastro 

da reclamante junto à instituição financeira não merece prosperar, 

porquanto a providência já fora adotada conforme demonstrado no 

relatório financeiro do id. 11417909-Pág. 2. Em relação às perdas e danos 

tem-se que a reclamante não comprovou qualquer prejuízos ou perdas de 

matérias no semestre, ônus que lhe incumbia (NCPC, art. 373, I), não 

merecendo prosperar sua pretensão. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE procedente o pedido para o efeito de declarar a 

inexistência do débito no valor de R$3.457,03 (três mil quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e três centavos). Convolo em definitiva a medida 

liminar deferida neste feito. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DILLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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 Número do Processo: 

1004834-33.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. REQUERENTE: 

MOISES DILLMANN REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega o reclamante MOISES DILLMANN que no dia 11.03.2017 

realizou vestibular do curso de agronomia ofertado pela reclamada UNIC 
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SORRISO LTDA. Sustenta que passou em primeiro lugar no vestibular e 

fora beneficiado com bolsa de estudo no percentual de 100%, iniciando o 

curso no dia 16.03.2017. Contudo, após 15 (quinze) dias recebeu várias 

cobranças, obtendo a informação que sua bolsa de estudo não estava 

validada, o que ocasionou a inclusão de seu nome em cadastro de 

inadimplentes pelo débito de R$9.583,98 (nove mil quinhentos e oitenta e 

três reais e noventa e oito centavos). Postulou: a) em sede liminar a 

exclusão do nome do reclamante dos cadastros de restrição; b) 

condenação da reclamada em validar a bolsa de estudos concedida. A 

medida urgente foi deferida (id. 9967179). Em contestação a reclamada 

alegou: a) inexistência de dano moral; b) a redução do dano moral em 

caso de condenação; c) improcedência da inversão do ônus da prova. 

Impugnação à contestação (id. 11594241). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual 

procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. Não 

havendo questões preliminares, passo à análise do mérito. DO MÉRITO. No 

caso em análise, 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 no caso em crivo houve a inversão do ônus da prova, 

cabendo à reclamada comprovar a licitude da cobrança impugnada pelo 

reclamante. Em que pese a reclamada sustentar a inexistência dos danos 

morais, o qual não fora objeto do pedido do reclamante na petição inicial, 

não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da dívida 

combatida pelo reclamante. Nesse norte, o reclamante juntou o Processo 

Seletivo n. 01/2017 expedido pelo Diretor da instituição reclamada (id. 

9918953-Pág. 1-6), que objetiva “...selecionar, classificar e convocar 

candidatos para ingresso no ensino superior em cursos superiores de 

graduação, modalidade presencial...”, conforme item 1.1. Consta ainda, no 

item 7.1.1 que o “1º Colocado no VG (Vestibular Geral): será concedida 

uma bolsa de 100% de desconto durante todo o curso regular”. Por fim, 

consta no item 7.2 que “Para os candidatos contemplados com a Bolsa 

Melhores Colocados de 100%, terão a bolsa lançada a partir da primeira 

mensalidade do curso e será vigente durante todo o decorrer do Curso”. 

Nesse norte, comprovada pelo reclamante a classificação na 1ª colocação 

no vestibular (id. 9918948), e não demonstrado pela reclamada qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, ônus que 

lhe incumbia (NCPC, art. 373, II), impõe-se a procedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para o 

efeito de condenar a reclamada a validar a bolsa de estudos do 

reclamante no percentual de 100% de desconto, lançada a partir da 

primeira mensalidade do curso com vigência durante todo o decorrer do 

curso regular. Convolo em definitiva a medida cautelar deferida neste feito. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ADRIANO 

ALVES MORAES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS I - Embora intimada a reclamante quedou-se 

inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado (consulta de 

“balcão” do SPC/SERASA, bem como o comprovante de endereço ou 

declaração de domicilio), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. 

II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - 

Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOY CAMPOS ALCOFORADO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ELOY CAMPOS 

ALCOFORADO FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora 

intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício 

sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA, bem como o 

comprovante de endereço ou declaração de domicilio), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste 

feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CLARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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 REQUERENTE: IVAN CLARO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - 

Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI 

- Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004319-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ZORTEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004319-95.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO 
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MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: CAMILA 

ZORTEA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante CAMILA 

ZORTEA, que em junho de 2014 iniciou curso de Pós-graduação à 

distância oferecido pelas reclamadas FACULDADE INTEGRADA DE 

SORRISO-FAIS e UNOPAR-UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA 

(A EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A). Contudo, por nota 

insuficiente nas disciplinas “O planejamento educacional e suas 

instâncias” e “Universidade brasileira: Problemas e perspectivas” 

necessita cursar novamente as matérias, as quais não foram 

disponibilizadas pelas reclamadas, bem como apresentar sua monografia 

em data ainda não definida pelas reclamadas. Postulou: a) em sede liminar, 

a reativação das disciplinas pendentes, tornando definitiva ao final; b) 

reparação dos danos morais; c) reparação dos danos materiais. A medida 

urgente foi deferida (id. 9729322). Em contestação a reclamada Editora e 

Distribuidora Educacional S/A alegou: a) as atividades foram 

disponibilizadas e a monografia apresentada, concluindo a reclamante a 

pós-graduação; b) inexistência de nexo causal para condenação em dano 

moral. Realizada audiência de conciliação, constatou-se a ausência da 

reclamada FACULDADE INTEGRADA DE SORRISO-FAIS, postulando a 

reclamante pela decretação da revelia (id. 11421228). Impugnação à 

contestação (id. 11527939). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito 

dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA REVELIA. No que tange a 

reclamada FACULDADE INTEGRADA DE SORRISO-FAIS não comparecer a 

audiência de conciliação, declaro sua revelia, a teor do art. 344 do NCPC. 

Afasto, porém, a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos 

termos do art. 345, I, do mesmo diploma legal. DO MÉRITO. No caso em 

análise, 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 embora não 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, cabem às 

reclamadas comprovarem a regular prestação do serviço. Em que pese a 

reclamada Editora e Distribuidora Educacional S/A, sustentar que a 

reclamante já cursou as matérias e concluiu o curso de pós-graduação 

com a apresentação da monografia (id. 11403503), verifica-se que isso só 

foi possível após o ingresso da presente demanda em cumprimento a 

medida liminar, conforme corroborado no e-mail constante no id. 

11403544. No tocante ao dano material, não merece prosperar, porquanto 

a notificação extrajudicial fora realizada por mera liberalidade da 

reclamante, a fim de buscar uma solução extrajudicial, não sendo crível 

atribuir esses custos às reclamadas, mormente porque a notificação fora 

feita para atender interesses exclusivos da reclamante. No que tange ao 

dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em 

questão, porquanto é consabido que o dano moral indenizável deve prover 

de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pela reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

procedente o pedido inicial para o efeito de convolar em definitiva a medida 

liminar deferida neste feito. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: JOSE ANTONIO 

OLIVEIRA SALES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora 

intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício 

sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que 

se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência 

aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIESSICA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: DIESSICA 

FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora 

intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício 

sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que 

se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência 

aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO 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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: RAIMUNDO 

NONATO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora 

intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício 

sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que 

se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência 
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aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE 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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: CLEIDE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora intimada a 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste 

feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002097-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO)

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 Numero do Processo: 

1002097-91.2016.8.11.0040 AUTOR: CONSTRUHAUS CONSTRUTORA 

LTDA RÉU: VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP, 

CLARO S/A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e materiais em que relata a parte autora, CONSTRUHAUS 

CONSTRUTORA LTDA, que foi procurada por um representante da 

segunda ré que ofereceu serviços de telefonia da operadora Claro. Diz 

que como já era cliente da operadora desde 2010, contratou o plano 

oferecido que consistia no fornecimento de serviços de telefonia móvel e 

internet bem como um aparelho celular que seria pago em 20 vezes. 

Devido a seu ramo de atividade, contratou 10 linhas telefônicas, 

entretanto, ao iniciar o uso das mesmas verificou que 8 linhas eram 

suficientes. Relata que a prestação de serviços ocorria sem maiores 

problemas, de modo que em dezembro de 2015 renovou o contrato por 

mais 24 meses. Ocorre que em meados de abril começaram a ocorrer 

oscilações nas linhas, dificultando a realização de chamadas e o 

entendimento entre os falantes. Diz que encaminhou reclamação à 

requerida Claro que disse que o problema era em uma das antenas 

localizadas na cidade, entretanto o problema não foi solucionado. Em julho 

de 2016 optou por migrar para outro operadora, sendo então surpreendida 

com uma conta telefônica no valor de R$8.272,60, no qual foi cobrada 

multa no importe de R$7.200,00. Afirma que abriu reclamação via e-mail, 

acreditando que haveria uma solução para seu problema, entretanto 

recebeu uma nova conta com o valor de R$15.614,28, onde consta o valor 

da conta anterior mais duas multas em relação às duas linhas que nunca 

foram utilizadas. Diz que quando fez a portabilidade, migrou apenas as 8 

linhas que estavam efetivamente sendo utilizadas, tendo cancelado essas 

outras 2 linhas posteriormente (menciona protocolo). Diz que o aparelho 

obtido foi um Iphone 6, que custava R$3.536,00, e que o valor cobrado 

pelo mesmo está muito aquém (sic) do valor estipulado no Termo de 

Contratação. Requer: a) medida liminar para que se abstenha a requerida 

de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito; b) seja 

considerada abusiva e ilegal a cobrança das multas e do valor do aparelho 

adquirido; c) condenação das rés ao pagamento de danos morais; d) 

dedução do valor do aparelho adquirido. A requerida contesta alegando a 

regularidade das cobranças. Diz que houve regular utilização nos meses 

em que supostamente ocorreu a falha dos serviços. Afirma que a parte 

autora deliberadamente cancelou o contrato, e agora vem a juízo tentando 

se desvencilhar da cobrança da multa. Relata que o cancelamento das 

linhas não utilizadas foi efetuado somente após a migração das outras 8 

linhas para a operadora Vivo. Diz inexistir dano moral indenizável. Pugna 

pela improcedência da demanda. A requerida VITAL SERVIÇOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA – ME contesta afirmando que não possui 

legitimidade passiva a figurar no polo passivo da presente demanda. Diz 

atuar apenas como representante comercial da Claro. Foi deferida a tutela 

de urgência determinando a suspensão das cobranças impugnadas, 

vedada a prática de qualquer ato em virtude do não pagamento. 

Ilegitimidade passiva Com razão a requerida Vital ao sustentar sua 

ilegitimidade passiva. Tal requerida atua apenas como representante 

comercial da primeira requerida, de modo que, sendo o objeto da presente 

ação a suposta falha na prestação dos serviços e a cobrança indevida, 

entendo que não há qualquer ingerência da mesma na confecção das 

faturas e cobranças dos valores. Logo, o reconhecimento de sua 

ilegitimidade é medida que se impõe. Mérito O requerente informa que 

solicitou migração de operadora em julho de 2016, mencionando que 

desde abril do mesmo ano estava enfrentando dificuldades para realizar 

chamadas. 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. (...) 

Para se verificar a falha na prestação dos serviços, basta verificar nas 

faturas o uso das linhas telefônicas no período em que alega o autor que 

não conseguia efetuar ligações. Fazendo tal verificação, por meio das 

faturas e demonstrativos de consumo juntados pela requerida, vejo que 

não houve diminuição das chamadas nos meses de abril a junho de 2016, 

meses esses que alega o autor que o serviço foi defeituoso. Assim, não 

se desincumbiu o autor de provar a falha de outro modo. Vale ressaltar 

que a análise das faturas é um dos meios que possui a parte requerida de 

provar a falha, demonstrando que houve utilização dos serviços no 

período reclamado. Entretanto, tal meio é limitado, pois não há como saber 

quantas ligações quis o autor efetuar e quantas realmente ele conseguiu. 

Desse modo, para provar suas alegações, deveria a parte autora ter 

trazido aos autos provas contundentes do defeito relato, o que não fez. 

Indesviável, assim, a conclusão no sentido de que não restou comprovada 

a falha na prestação dos serviços, de modo que não há como isentar o 

autor da multa por quebra de contrato, a qual previa a obrigação de 

permanecer vinculado pelo prazo de 24 meses a contar da assinatura do 

mesmo, ocorrida em 27 de novembro de 2015. Quanto ao valor cobrado do 

aparelho, vislumbro que foi adquirido um aparelho “Apple Iphone 6 16GB” 

pelo valor de R$3.536,00. Esse valor seria pago mediante parcelas 

mensais, descontadas mensalmente na fatura. Foram descontadas nos 

meses de janeiro a maio o total de 5 parcelas no valor de R$304,05, 

referente ao “parcelamento de aparelho”. No mês de junho foi descontado 

o valor de R$479,50. Assim, os valores dos descontos totalizam 

R$1.999,75, valor esse que deve ser descontado, sendo cobrado como 

devido pelo aparelho apenas o valor da diferença, que é de R$1.536,25. 

Quanto ao valor da multa por quebra de contrato, verifico que foi cobrado 

o valor de R$7.200,00 na fatura com vencimento em julho e R$1.700,00 na 

fatura referente a agosto. Tal valor também está exacerbado. De acordo 

com os parâmetros fixados no contrato, a multa seria assim calculada: 

“3.3 Na hipótese de rescisão da presente contratação, antes do decurso 

do prazo de Permanência, o ASSINANTE ficará obrigado ao pagamento de 

multa, por cada acesso cancelado, no valor correspondente ao resultado 
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da multiplicação do número de meses restantes para o final do Prazo de 

Permanência pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais)” Em sendo assim, 

faz-se o seguinte cálculo 16 x R$50,00 x 10, sendo 16 o número de 

meses restantes do contrato e 10 o número de linhas (acessos), o que 

totaliza R$8.000,00, valor esse máximo da multa contratual que pode ser 

cobrada. No que se refere aos danos morais entendo que a simples 

cobrança indevida não dá ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. "COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 

INTELIGENTES 2". COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE 

VALORES. DANOS MORAIS NÃO OCORRENTES. Na presente ação restou 

constatado que o serviço não foi solicitado pela parte autora, portanto, 

indevida é a sua cobrança. Entretanto, observa-se que a demandante não 

juntou aos autos os comprovantes de pagamentos das faturas em que o 

serviço não contratado é cobrado, ônus que lhe incumbia a teor do 

disposto no artigo 333, I, do CPC. Pois, para fins de devolução de valores 

cobrados indevidamente é necessário que o consumidor comprove o seus 

respectivos desembolsos. Contudo, diante da impossibilidade de 

afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço 

não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio in pejus", não se 

mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. Sendo assim, o 

valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já calculado em 

dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos danos morais, 

tenho-os como não configurados, pois não verifico nos autos a ocorrência 

de ofensa por parte da ré aos atributos personalíssimos do demandante, 

nem mesmo algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Embora, não se negue 

emanarem aborrecimentos em decorrência de cobranças indevidas, o 

autor não aponta terem decorrido maiores conseqüências, que não o mero 

dissabor da vida cotidiana, tratando-se a situação vivenciada pelo 

demandante de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais 

não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Sentença que 

merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014). (grifo 

meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor 

alega genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro 

no presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o 

demandante não juntou aos autos documentos que comprovassem tal 

fato. Ademais, ante a inadimplência do consumidor eventual negativação 

seria devida, tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, 

tem-se que a circunstância não enseja a possibilidade de caracterização 

do dano moral, na medida em que se trata de mero descumprimento 

contratual. Além disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por 

parte da ré aos atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo 

algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada 

pela requerente não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual 

não é passível de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004761961, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro. Por consequente, na 

esteira dos precedentes acima citados, o mero descumprimento contratual 

não enseja a reparação por dano moral, já que inocorrente qualquer 

afronta a direito de personalidade. Nesse sentido é o magistério de Sergio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos linhas atrás que dano moral, à luz da 

Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade da pessoa 

humana. Que conseqüências podem ser extraídas daí? A primeira diz 

respeito à própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão 

à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. 

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, 

sofrimento e humilhação são conseqüência, e não causa. Assim como a 

febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só 

poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma 

agressão à dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só 

não acarreta dano moral. Para que este seja configurado é necessária a 

prova da existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause 

abalo psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se 

vislumbra tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova 

no sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude da cobrança 

considerada indevida. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação, para: a) Reconhecer a ilegitimidade 

passiva da requerida VITAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 

– ME, julgando extinta a ação, sem julgamento do mérito em relação à 

mesma; b) Declarar devido o valor de R$1.536,25 em relação ao aparelho 

adquirido, devendo a requerida retificar a fatura do mês de agosto/2016 

em que é cobrado valor a maior; c) Limitar a multa contratual ao valor 

máximo de R$8.000,00, de acordo com o descrito no contrato celebrado 

entre as partes; d) Revogar a liminar deferida, determinando que, 

entretanto, deve ser expedida nova fatura, nos moldes do exposto na 

fundamentação, com prazo razoável para pagamento, para só então, após 

a data desse vencimento e caso não tenha havido o pagamento, possa 

ser inscrito o nome da parte autora em cadastros restritivos. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado. Sorriso/MT, 26 de março de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

27 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004081-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: GILBERTO 

FERREIRA RIBAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 11596722), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005133-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 REQUERENTE: JANIEL 

PEREIRA DIAS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 11607200), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004953-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 SENTENÇA REQUERENTE: FRANCISCO 

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 11607026), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010549-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

HELIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: RETISOL 

RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

HELIO PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10611101), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ROSA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALIBIO KLEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: VALDETE 

ROSA DA ROCHA REQUERIDO: ATALIBIO KLEIN I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10620254), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA (REQUERENTE)

MICHELE SILVESTRE MICHEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO REICHERT MUDANCAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000227-11.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CUSTAS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, PROVAS]. REQUERENTE: MICHELE SILVESTRE 

MICHEL, CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA REQUERIDO: ARAUJO 

REICHERT MUDANCAS LTDA. - ME SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de 

reclamação movida por MICHELE SILVESTRE MICHEL DA MAIA e 

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA em face de ARAÚJO REICHERT 

MUDANÇAS LTDA. Relatam os reclamantes que contrataram a reclamada 

para realizar o serviço de mudança de Curitiba/PR para Sorriso/MT, ao 

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

descarregar a mudança, o motorista do caminhão informou que o preço do 

serviço era R$5.000,00 (cinco mil reais), porque a quantidade de móveis 

transportados era diferente do informado na contratação. Os reclamantes 

se negaram a efetuar o pagamento além do contratado e então o motorista 

começou a realizar ameaças, que inclusive culminaram no registro de 

boletim de ocorrências junto à Delegacia de Polícia pelos reclamantes. 

Demais disso, ao desembalar a mudança, os reclamantes constataram a 

falta de uma caixa relacionada na guia de mudança, extravio de peças de 

guarda-roupas, pé do fogão quebrado, e ainda tiveram despesas com 

montadores autônomos, porque a reclamada não montou os móveis 

conforme contratado. Por tais fatos, postulam indenização pelos danos 

materiais no importe de R$396,70 (trezentos e noventa e seis reais e 

setenta centavos), além da reparação dos danos morais suportados. 

Inexitosa conciliação, em contestação a reclamada alegou sua 

ilegitimidade, vez que houve desistência do contrato e repactuação dos 

reclamantes diretamente com o motorista que efetuou o transporte da 

mudança. No mérito sustentou que o motorista que efetuou o transporte da 

mudança era apenas um prestador de serviços e que as conversas 

trocadas entre as partes não podem ser consideradas ameaças, portanto, 

não há qualquer dano moral a ser reparado. Realizada instrução, 

colheram-se os depoimentos pessoais da reclamante MICHELE SILVESTRE 

e da preposta da reclamada. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o transporte da 

mudança foi efetuado por motorista contratado pela reclamada, conforme 

se verifica no “Termo de Responsabilidade” apresentado pela própria 

demandada no Id. 4981167, no qual expressamente consignado que 

recebia a carga da empresa ARAUJO REICHERT MUDANÇAS LTDA e se 

comprometia efetuar o transporte até Sorriso/MT. Demais disso, o 

fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos 

de seus prepostos ou representantes autônomos, conforme preceitua o 
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art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. DO MÉRITO. No que diz 

respeito ao mérito, analisados os fatos e provas produzidas, tenho que o 

pedido merece provimento, porquanto restou demonstrada falha na 

prestação de serviço pela reclamada. Nesse particular, não se pode 

perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente, tem-se por 

incontroverso que houve contratação de serviço para realização da 

mudança dos móveis dos reclamantes, ao valor de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), conforme contrato e guias de mudanças acostados nos 

Ids. 1087672, 1087679 e 1087681, bem como que o pagamento pelo 

serviço foi realizado, conforme comprovante de transferência bancária 

acostado no Id. 1087671 e declarações da preposta em Juízo quando do 

depoimento pessoal. Resta, portanto, divergência se houve falha na 

prestação de serviço por parte da reclamada que possa ter gerado dano 

material e moral. Analisandos os documentos acostados na exordial e 

documentos apresentados pela reclamada na contestação, verifico que 

desde o descarregamento da mudança os reclamantes já haviam noticiado 

à reclamada o extravio de “uma caixa (de nº 59)”, bem como que havia 

“quebrado um pé do fogão e a caixa de plástico porta drinks”, conforme se 

verifica na declaração acostada ao Id. 4981149 pela própria reclamada. A 

montagem do guarda-roupas, que segundo o contrato entabulado entre as 

partes, era de responsabilidade da reclamada, igualmente não se 

concretizou, conforme se verifica pelos comprovantes de contratação de 

montagem do armário e compra de parafusos/dobradiças. Comprovado, 

ainda, o gasto com a compra de novo regulador de gás, e extravio de uma 

das caixas que compunha o inventário da mudança, o que não fora 

contestado pela reclamada. Desta feita, considerando que o ônus da 

prova segundo o art. 373, I, do NCPC, é da parte autora na constituição de 

seu direito, tem-se que os reclamantes comprovaram os fatos alegados, 

sendo, portanto, o caso de reparação do dano material no importe de 

R$396,70 (trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos). No que 

tange aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar da reclamada 

pelo abalo moral experimentado pelos reclamantes, pois não se trata de 

mera frustração ou incômodo. Como é sabido, todo o processo de 

mudança é agitado e causa transtorno a quem faz e por tal motivo os 

reclamantes buscaram firmar contrato com a empresa e pagaram pelo 

serviço, confiando que assim reduziriam os transtornos com a empreitada. 

No entanto, além dos transtornos com as falhas no transporte em si de 

seus bens, passaram a enfrentar situação que foge ao ordinário, tendo 

em vista que começaram a receber cobranças e ameaças por parte do 

motorista da reclamada, que ao chegar ao destino com a mudança, 

Sorriso/MT, quis receber valor além do que havia sido acordado entre 

reclamantes e a demandada, cobrança indevida conforme acima já 

delineado, porquanto havia contrato com valor fixo e que foi devidamente 

pago pelos reclamantes. Em que pese a reclamada sustentar que o 

motorista “apenas” cobrou o que lhe devia, e assim a torna conivente com 

os atos de seu preposto, as mensagens encaminhadas por este não 

deixam dúvidas que houve coação e ameaças de causar mal aos 

reclamantes, ameaças perfeitamente capaz de provocar temor e 

desconfiança em relação a qualquer que se aproximava, considerando 

que recém residindo na cidade e sem conhecer muitas pessoas, portanto, 

plausível que tenham os reclamantes sido forçados a investir em 

segurança vigiada e dispensado gastos com acompanhamento psicológico 

ao filho ainda criança que presenciou parte das ameaças. Em tese, esses 

transtornos seriam perfeitamente evitáveis se a reclamada adotasse maior 

controle das contratações que efetua. Aparentemente, é possível que 

tenha ocorrido erro de avaliação do porte da mudança, seguida de falha 

de comunicação com o preposto contratado. E não é demasiado 

rememorar que incumbe à reclamada, que desempenha atividade 

empresarial, adotar as cautelas necessárias para que esse tipo de falha 

não ocorra. Nesse passo, a responsabilidade por falha na prestação de 

serviço é objetiva, devendo a prestadora de serviço responder pelos 

danos que causar ao consumidor, pois além do comprovado desrespeito 

com os consumidores, foi conivente com os atos de seu preposto, 

devendo, portanto, reparar o dano moral suportado. Nesses termos, 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos reclamantes, suficiente 

para compensa-los pela angustia experimentada, bem como para dissuadir 

a reclamada a repetir o ato ilícito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de condenar a reclamada a 

pagar: a) a titulo de danos materiais, o valor de R$396,70 (trezentos e 

noventa e seis reais e setenta centavos) aos reclamantes, corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescido de 

juros legais, a partir da data da citação (CPC, art. 219); b) a título de danos 

morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos 

reclamantes, 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). Quanto ao pedido de 

expedição de ofício aos meios de comunicação locais para fins de evitar 

que outros consumidores passem pela mesma situação ou sejam vítimas 

de propaganda enganosa, entendo não ser o caso, tendo vista que nos 

autos não restou demonstrado ser prática da reclamada agir nos moldes 

tratados neste feito. Demais disso, a prevenção e resguardo de eventuais 

direitos coletivos, tendem ser atendidos por órgãos e instituições 

competentes para tanto e não do Poder Judiciário, razões pelas quais 

indefiro a diligência. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 188046 Nr: 2947-94.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DOS SANTOS MARIANO, ADRIANO 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos etc.

RECEBO o recurso em sentido estrito veiculado pelo MPE, visto que 

tempestivo.

 Abra-se vista dos autos à defesa técnica do réu Adriano Rodrigues dos 

Santos, para que, no prazo sucessivo de 02 (dois) dias, apresentem 

razões [art. 588 do Código de Processo Penal].

Após, venham os autos conclusos.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca do respectivo IP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 166711 Nr: 1450-79.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, 

WELLINGTON BELÉ, EUZINETE BARBOSA DA SILVA, RODRIGO 

APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 
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OAB:OAB/MT 11265, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé, que foi designada a data de 16/04/2018 às 13:30horas 

para oitiva da testemunha Roberto Pinto Ribeiro na Sétima Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101464 Nr: 4342-97.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO SCHUSTER, PAULO HENRIQUE 

EDUARDO LECEUX DE SOUZA, SAMUEL BENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, DEFENSORIA PÚBLICA DE SORRISO/MT - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Denunciado(a): Luis Gustavo Schuster, Rg: 

21967750 SSP MT Filiação: Alberto Muller e Rosimar Schuster, data de 

nascimento: 23/01/1995, brasileiro(a), natural de Toledo-PR, solteiro(a), 

serviços gerais, Endereço: Travessa das Orquideas, 375, Bairro: Próximo 

A Feira, Cidade: Sorriso-MT

Denunciado(a): Samuel Bento dos Santos, Rg: 2412053-7 Filiação: Silvano 

Ricardo dos Santos e Ildaci Bento de Melo, data de nascimento: 

27/09/1994, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

São Nicolau, 1999, Bairro: São Jose I., Cidade: Sorriso-MT

Nome e cargo do digitador:Fabiane Nascimento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos em correição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94675 Nr: 6431-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Certifico e dou fé, que considerando a juntada da carta precatória de fls. 

133/134, informando que a testemunha não mais reside na Comarca de 

Sinop, remeto o presente para manifestação da defesa, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121228 Nr: 72-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 72-59.2015.811.0040, 

Protocolo 121228, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92407 Nr: 5541-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDIEL DE JESUS TAVARES, DILMAR 

LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé que, considerando a certidão de fls. 111, deixo de 

intimar as testemunhas do réu, em razão da ausência de endereços.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 180243 Nr: 9272-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo a desistência da oitiva das testemunhas supra;

 3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:20 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179024 Nr: 8548-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro substituição testemunha do MPE e prazo de 5 (cinco) dias para 

defesa atualizar endereço de suas testemunhas, e para oitiva de todos 

designo dia 17/04/2018 às 15:30.

3- Vista ao MPE para manifestar sobre o pedido da defesa.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:40 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 40958 Nr: 3791-30.2007.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 
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no dia 25/04/2018, com início às 18h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102548 Nr: 5483-54.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE ARAUJO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO JOSE DE ARAUJO GOMES, Cpf: 

77064682320, Rg: 495782955, Filiação: Maria Luiz de Araujo e Jose 

Gomes, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado ANTONIO JOSÉ ARAUJO GOMES 

adquiriu, em proveito próprio, coisa que pela desproporção entre o valor 

pago, deveria saber se rproduto de crime, consistente em uma bicicleta, 

de cor amarela, pertencente à vítima Rosilene da Conceição Silva. Ante o 

exposto, o Ministério Público o denunciou como incurso no artigo 180, §3°, 

do Código Penal.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de Antonio Jose de Araujo Gomes, como 

incurso nas sanções previstas no art. 180, §3º do Código Penal. 

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.Considerando a 

inexistência de informações a respeito do atual endereço do requerido, 

com lastro no conteúdo do art. 361 do Código de Processo Penal, 

determino que seja procedida à citação do requerido, mediante a 

expedição de edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta.INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que 

objetiva a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal].O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/03/2005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese ‘sub 

judice’.D’outra banda, com relação ao requerimento que visa à obtenção 

de certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma 

de concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, 

alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — 

e, portanto, não se contrapõe à idéia-proposição de que, devido ao poder 

requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para 

efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, 

dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica 

quando demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio 

próprio —, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes 

criminais circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a 

certidão deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da 

denúncia, detalhando a capitulação legal, os termos da condenação 

(dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença penal, a data da 

extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da extinção da 

sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da CNGCGJ/TJMT. 

Intimem-se. 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, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 26 de março de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 40958 Nr: 3791-30.2007.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Processo: 3791-30.2007.811.0040 (Código: 40958) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia e 

manifestação do MPE quanto à mesma, estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória. Destarte, não 

sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do 

artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2018 às 

18:00 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha 

procedimental deste processo seguirá normalmente sem a presença 

do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo 

CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada(...) Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique 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 ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 03 de outubro de 2017. 

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.: 257046 Nr: 22323-55.2017.811.0055

 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: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS 

PARA ESCRITORIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, BMB 

MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 
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OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, Ricardo 

Turbino Neves - OAB:12.454

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 4224-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo à D. Relatora.

 SUSPENDA-SE a “realização do plano de recuperação judicial 

homologado”, conforme determinado pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (fls. 297/298-verso).

AGUARDE-SE o julgamento do agravo de instrumento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125291 Nr: 4272-40.2010.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES 

E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

8194-A

 Vistos.

A parte embargante, às fls. 283/283-verso, insurge-se quanto à intimação 

para proceder ao recolhimento das custas processuais devidas.

Aduz que como o feito foi extinção justamente pela ausência de 

recolhimento das custas, sem análise meritória, “não tem o Cartório direito 

a qualquer remuneração. Até porque se a ação não teve existência não 

teve custos o Cartório”.

Pois bem.

De início, não há como este Juízo discutir o conteúdo de sentença já 

transitada em julgado (fl. 272) nos próprios autos em que foi prolatada.

 Depara-se com o instituto denominado coisa julgada formal, assim 

definido:

“Neste sentido, coisa julgada formal é uma espécie de preclusão, a que se 

sujeita qualquer decisão - inclusive aquela que não pode tornar-se 

indiscutível pela coisa julgada (material). Coisa julgada formal é, então, o 

trânsito em julgado, um dos pressupostos para a formação da coisa 

julgada. Essa é a acepção que mais frequentemente aparece na literatura 

jurídica processual, embora com críticas severas.” (Didier Jr., Fredie. 

Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 

da tutela. Volume 2. 10º edição. Salvador: Ed. Jus. Podivm, 2015. p. 517)

Justamente por se tratar de uma espécie de preclusão, o artigo 507 do 

CPC, que versa sobre tal instituto, assinala que:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, tal ato judicial está indene à alteração.

Logo, INDEFIRO o pleito de fls. 283/283-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274252 Nr: 4434-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RONCADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o estado 

civil ou a existência de união estável e a profissão da parte demandada, 

na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, e (b) juntar aos autos o Contrato 

de Adesão a Produtos e Serviços mencionados à fl. 24, firmado com a 

parte demandada, na forma do artigo 320 do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Vale dizer que o contrato juntado às fls. 24/44 não consta os dados do 

demandado ou a sua respectiva assinatura.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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 - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

cédula de crédito bancário legível firmado com a parte demandada, uma 

vez que o documento de fls. 25-verso se encontra ilegível, na forma do 

artigo 320 do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

No mais, PROMOVA-SE a alteração na autuação e distribuição a fim de 

constar como valor da causa o importe de R$ 33.378,17.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275278 Nr: 5202-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, PORTOSEG S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse da parte requerida EDENILSON RODRIGUES DA 

SILVA, em decorrência da cédula de crédito bancário indicada às fls. 

11/14.

 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 pela notificação extrajudicial de fls. 16/18. 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 
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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.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275304 Nr: 5227-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274986 Nr: 4950-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vê-se na certidão de óbito de fl. 14 que a falecida 

Antônia Pereira de Barros Custódio deixou filhos maiores.

Tratando-se de levantamento de valores, todos os herdeiros deverão 

figurar no polo ativo, na forma da Lei n. 6.858/80.

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

promova a inclusão dos filhos no polo ativo, com juntada da procuração 

“ad judicia” por eles outorgada.

 Uma vez suprida a falha, com a inclusão dos demais herdeiros e, por 

conseguinte, com a retificação na distribuição e autuação, OFICIE-SE ao 

Banco do Bradesco S/A para que, no prazo de 15 dias, confirme a 

existência de saldo na conta bancária extraída do documento de fl. 13, em 

nome da falecida Antônia Pereira de Barros Custódio, portadora do CPF n. 

716.649.551-00.

 No mais, INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do 

artigo 721 do CPC.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome da falecida.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome da falecida.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre as respostas.

Por fim, AO MPE.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273542 Nr: 3888-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, FXB, GB, MIRTA TRESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, informar se o falecido 

deixou dependentes habilitados.

OFICIE-SE ao Banco Itaú para que, no prazo de 15 dias, informe se há e 

quais seriam as contas correntes, fundos de ações e demais aplicações 

financeiras em nome do falecido.

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido.

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas.

Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

À DPE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275282 Nr: 5207-02.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de junho de 2018, às 

16h00min, 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.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273787 Nr: 4113-19.2018.811.0055

 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: JOAO FIRMINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 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.

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.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224419 Nr: 13686-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151381 Nr: 11531-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOELCY ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da pesquisa feita na Comarca de Jaraguá do 

Sul - SC (fl.130)e por esta servidora no site www.tjsc.jus não foi possível 

a localização da Carta Precatória expedida à fl.78, desse modo, remeto os 

autos para o setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado 

da parte autora para indicar o número/código da referida deprecata, para 

que sejam feitas solicitações de informação sobre o atual andamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178249 Nr: 20376-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185511 Nr: 3169-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oesle Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

135/135-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte executada para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da petição de fl. 142 

requerendo a extinção e arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106899 Nr: 5593-81.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, HOSPITAL 

DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA., HOSPITAL SANTA 

ANGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 227/231, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo pericial de fls. 263/273.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239130 Nr: 6563-66.2017.811.0055

 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): MARILENE MONTEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o comprovante de diligência de fl. 46-verso se 

refere à complementação das diligências já realizadas às fls. 39/39-verso, 

na qual a Oficial de Justiça certificou negativamente a busca e apreensão 

do veículo. Desta forma, ante o teor da certidão negativa da Oficial de 

Justiça de fls. 39/39-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 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183648 Nr: 1710-82.2015.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA, JAIR CARLOS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES E CIA LTDA, GILMAR 

PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(s) 

advogado(s) exequente(s) para que compareça(m) nesta Secretaria e 

retire(m) a certidão para fins de protesto (art. 517, CPC), no prazo de 

cinco dias, em razão de que não possuímos meios para encaminhamento 

da mesma diretamente aos órgãos de proteção ao crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203157 Nr: 17234-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107925 Nr: 6597-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora dos termos do Ofício nº 37/2018 (fls. 218-verso/219), oriundo 

da Vara Especializada de Direito Bancário de Varzea Grande para que, no 

prazo de cinco dias, efetuem o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, por meio de recolhimento de guia de diligência extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link "Emissões de Guias 

On Line", devendo encaminhar para juntada nos autos da carta precatória 

acima referida tanto a guia quanto o comprovante de pagamento, sob pena 

de devolução, nos termos do Cap. 2, Seção 7, art. 393, da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158192 Nr: 6792-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO AVELINO DANTAS, FLAVIA 

CAROLINA ALMEIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BENVINDO DE SOUZA, SALVADOR 

PEREIRA GUERRA, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, ESPOLIO 

DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, 

MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane Brito 

Correa - OAB:22274-O, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca do Ofício de 

fls. 209/210.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173212 Nr: 14843-31.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHZDS, SIMONE EUZEBIO ZAMBALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 Vistos.

Em atenção ao petitório de fls. 48/50 quanto ao pedido de suspensão da 

CNH e dos cartões bancários da parte executada, vejo que não merece 

deferimento nesta oportunidade, uma vez que não foram esgotados todos 

os meios para a satisfação do débito alimentar, posto que ainda restam 

medidas menos gravosas a serem tomadas no presente feito.

Nesse sentido, atenta ao que dispõe o art. 536 do CPC e considerando 

que o feito tramita desde o ano de 2014, sem que até a presente data 

houvesse a satisfação da obrigação alimentar pela parte executada, 

desde já foram realizadas buscas de numerários e bens, junto aos 

sistemas Bacen-Jud e Renajud, restando estas frutíferas, conforme 

demonstram os recibos de detalhamento.

Posto isso, a fim de esgotar os meios para o adimplemento do débito 

alimentar, DETERMINO:

 a) INTIME-SE a parte executada das penhoras constantes nos autos, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

b) Caso a parte executada não apresente irresignação e uma vez 

transferido o valor para a conta única, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor em favor da parte exequente.

 Após, abro vista a Defensoria Pública para manifestar interesse no 

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

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228832 Nr: 17501-57.2016.811.0055

 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: LSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 Certifico que, NÃO FOI POSSÍVEL expedir Formal de Partilha, em virtude 

que o imóvel citado à fl.85, (uma casa), não consta a matricula em que 

está registrado, o que é necessário para o ato. Assim sendo, INTIMO a 

parte autora, para informar os dados necessários para que seja expedido 

o Formal de Partilha, no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131926 Nr: 1726-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA, BRUNO DA SILVA, 

MAURICIO DA SILVA, MARYSTELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo 

falecido Mauro da Silva, sendo nomeada inventariante a requerente Maria 

Celina da Silva.

Com a inicial foram apresentadas as primeiras declarações e juntados 

documentos pessoais da viúva, dos herdeiros e do de cujus, atestado de 

óbito e representações processuais da viúva e dos herdeiros (fls. 09/25).

Apresentação da Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso (fls. 43).

Substabelecimentos juntados às fls. 75 e 77.

Re-ratificação das Primeiras Declarações com a apresentação de partilha 

amigável (fls. 82/84), cópias atualizadas dos documentos dos bens 

arrolados a serem partilhados (fls. 86/139).

Por fim, comprovante de isenção do ITCD e certidões negativas de débitos 

fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 144, 

147/151 e 157/160).

Assim, vejo que a homologação da partilha é medida que se impõe.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 82/84, relativa aos bens deixados pelo falecimento do Sr. 

Mauro da Silva, atribuindo a viúva meeira e aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual, nos termos do § 2º, do artigo 662, 

do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243218 Nr: 11314-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLEY APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA GUALDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando as últimas declarações apresentadas às fls. 105/113 vejo que 

esta não cumpriu integralmente a determinação constante de fls. 103, uma 

vez que os valores dos bens a serem partilhados, não foram devidamente 

atualizados.

Com efeito, após a juntada da Guia de Informação e Apuração do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, acostada às fls. 95/102 

observo que os valores dos bens devem se ater aos valores 

apresentados na referida GIA.

Nesse ponto, forçoso concluir que o presente arrolamento deve ter o valor 

da causa devidamente retificado para a quantia de R$ 453.233,19, e ainda, 

que este valor não condiz com a manutenção da justiça gratuita concedida 

nos autos.

Posto isso, revogo a concessão da justiça gratuita concedida nos autos e, 

dando-se prosseguimento ao feito, determino:

1. PROCEDA-SE com a correção do valor dado a causa, que passará a 

ser de R$ 453.233,19 (quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e 

trinta e três reais e dezenove centavos), nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC. Intimando o inventariante para o devido recolhimento das custas 

processuais;

2. Intime-se o inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

as últimas declarações com os valores acima mencionados, devendo 

ainda aportar aos autos, as certidões negativas de débitos fiscais 

devidamente atualizadas.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270374 Nr: 1438-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos em apenso tombados sob o código nº 270374, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270749 Nr: 1771-35.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 55, que designo o dia 

21/05/2018 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264103 Nr: 27735-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 18/19 e 29, que designo o dia 

21/05/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária
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3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274914 Nr: 4889-19.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 

JDC.PALOTINA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIORDAN DUARTE PAHIN CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 129,90 

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos)e da taxa judiciária no 

valor de R$ 43,73 (quarenta e três reais e setenta e três), bem como da 

diligência do oficial de justiça, no Centro desta cidade, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos. Certifico outrossim, que 

caso não haja pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256987 Nr: 22276-81.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSRL, SRO, MDCRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551

 Autos nº: 256987.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por João Victor Ricardo de Souza 

em desfavor de Hospital Santa Rosa, Santa Rosa Onco e Mariana da Cruz 

Rodrigues Carvalho Strapasson, todos qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida às fls. 373/375, tendo sido postergada a análise dos 

pedidos de tutela de urgência diante da necessidade de se colher maiores 

elementos para a formação da convicção deste magistrado. Foi deferida a 

gratuidade da justiça à parte autora e deferida também a inversão do ônus 

da prova apenas em relação aos requeridos Hospital de Medicina 

Especializada Ltda (Hospital Santa Rosa) e Instituto Cuiabano de 

Radioterapia Ltda (Santa Rosa Onco).

 Às fls. 378/393 a parte autora informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento em face da decisão de fls. 373/375.

 A parte requerida Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho Strapasson 

apresentou contestação às fls. 396/433, alegando, preliminarmente a 

inépcia da inicial quanto aos pedidos de lucros cessantes, aduzindo que a 

parte autora apenas alegou a existência do prejuízo, contudo, não 

demonstrou o valor.

 No mérito, em síntese, alegou a inexistência de culpa e dos danos 

pleiteados pela parte autora, bem como sustentou a inexistência de 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 434/807.

 Às fls. 808 a parte autora foi intimada para impugnar a contestação de fls. 

434/807.

 Os requeridos Hospital de Medicina Especializada Ltda (Hospital Santa 

Rosa) e Instituto Cuiabano de Radioterapia Ltda (Santa Rosa Onco) 

apresentaram contestação às fls. 810/849 requerendo, preambularmente, 

a decretação de segredo de justiça aos presentes autos, haja vista a 

juntada de prontuários médicos da parte autora.

 No mérito, em síntese, alegaram a inexistência dos danos pleiteados pela 

parte autora.

 Instruíram a contestação com os documentos de fls. 850/1598.

 Às fls. 1599/1641 a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

requerendo, preliminarmente, a decretação da revelia dos requeridos 

Hospital Santa Rosa Ltda e Santa Rosa Onco por ausência de 

contestação.

 Alegou que não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela requerida Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho Strapasson, 

em razão de sua responsabilidade solidária.

 Afirmou que concorda com a inclusão da física médica Maria Cleonice dos 

Santos no polo passiva da ação, devendo ser realizado seu chamamento 

ao processo, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil.

 Refutou as demais alegações da requerida Mariana da Cruz Rodrigues 

Carvalho Strapasson e pugnou pela análise dos pedidos de tutela de 

urgência.

 Às fls. 1644/1652 a parte autora informou o agravamento de seu quadro 

de saúde, reafirmando a necessidade de concessão da tutela de 

urgência. Juntou os documentos de fls. 1653/1669.

 Às fls. 1670 a parte autora informou que seu benefício previdenciário foi 

cessado, enfatizando a necessidade de pagamento de pensão mensal 

pelos requeridos. Juntou os documentos de fls. 1671/1672.

 É o necessário à análise e decisão.

 A análise dos pedidos de tutela de urgência foi postergada para após a 

vinda das contestações, diante da necessidade de se colher maiores 

elementos para a formação da minha convicção, haja vista a complexidade 

e gravidade dos fatos narrados na inicial.

 Assim, considerando que os requeridos já apresentaram contestação, 

passo a analisar os pedidos de tutela de urgência formulados pela parte 

autora.

 As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requer a concessão da tutela de urgência de forma 

incidental, para determinar que os requeridos custeiem a cirurgia a ser 

realizada pelo Dr. Chang Yung Chia, assim como as demais despesas 

relacionadas à cirurgia, pós operatório, eventuais tratamentos/consultas e 

despesas que se fizerem necessárias até seu restabelecimento por 

completo.

 Requer ainda a concessão de pensão provisória, a ser paga pelos 

requeridos, no valor de 2 salários mínimos mensais.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

 No caso em apreço, encontra-se demonstrado, pelos inúmeros 

documentos juntados tanto pela parte autora como pela parte requerida, a 

ocorrência de erro na dosagem ministrada no procedimento de 

radioterapia realizada no autor, conforme inclusive formalmente informado 

à parte autora em 06/12/2016, pelos requeridos:

“Gostaríamos de formalmente informa-lo que constatamos uma 

discrepância entre a dosa prescrita pelo médico e a ministrada no 

procedimento de radioterapia realizado com o senhor, com a utilização de 

dose acima daquela prescrita. Tal fato fora constatado na auditoria dos 

nossos procedimentos, que visa justamente a segurança dos nossos 

pacientes, cabendo-nos informa-lo do fato e prestar-lhe toda e qualquer 

assistência que dele decorra”. (fls. 50).

 O relatório médico de fls. 66/67 também descreve a ocorrência de 

discrepância entre a dose prescrita e a ministrada, o que resultou em 

“radiodemite bitemporal, mais grave a esquerda (RTOG 3) com lesão 
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actínica perfazendo aproximadamente 10 cm em seu maior diâmetro e 7 

cm a direita (RTOG 2)”. Sic.

 O prontuário juntado às fls. 270/292 também descreve a ocorrência de 

“erro de prescrição acometido pela física ao transpor as doses de 

tratamento” – sic. fls. 280.

 Ademais, os requeridos em suas contestações não negaram a existência 

do erro na dosagem ministrada no procedimento de radioterapia. Porém, 

esclareceram que a falha foi cometida pela física médica Maria Cleonice 

dos Santos.

 Por essa razão, a requerida Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho 

Strapasson sustentou a inexistência de culpa pelo erro ocorrido, 

salientando que durante todo o tratamento radioterápico do autor, não 

cometeu nenhum erro, pois prescreveu a dose correta e, assim que 

constatado que a física médica Maria Cleonice dos Santos havia 

administrado doses acima das que foram prescritas, suspendeu o 

tratamento radioterápico.

 A requerida Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho Strapasson ressaltou 

ainda que, nos termos da Resolução CNEN nº 176/2014 e Relatório 

Técnico nº 20, de 02/02/2006, apenas tem obrigatoriedade de realizar 

acompanhamento semanal do paciente, sendo que nas aplicações diárias, 

quem vê e acompanha o paciente são os técnicos e a física médica.

 Desse modo, considerando que a responsabilidade civil da requerida 

Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho Strapasson é subjetiva, em sede de 

cognição sumária, entendo que, ao menos por agora, não está 

satisfatoriamente demonstrada a existência de sua culpa pelo erro na 

dosagem ministrada no procedimento de radioterapia ao autor.

 Logo, é do meu convencimento que nesse momento processual não está 

suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo 

autor em relação à requerida Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho 

Strapasson.

 Por outro lado, em relação aos requeridos Hospital de Medicina 

Especializada Ltda (Hospital Santa Rosa) e Instituto Cuiabano de 

Radioterapia Ltda (Santa Rosa Onco) a responsabilidade civil pelos danos, 

em tese, experimentados pelo autor, é objetiva, ou seja, independente da 

demonstração de culpa, bastando a existência de conduta humana, dano 

e nexo de causalidade entre eles.

 Desse modo, diante da demonstração da existência de erro na 

transposição das doses do tratamento de radioterapia, o que acabou 

ocasionando em diversos danos à sua saúde do autor, resta 

suficientemente demonstrada a probabilidade do direito em relação aos 

requeridos Hospital de Medicina Especializada Ltda (Hospital Santa Rosa) 

e Instituto Cuiabano de Radioterapia Ltda (Santa Rosa Onco).

 Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, passo a analisar o preenchimento desse requisito 

separadamente em cada um dos pedidos de tutela de urgência.

 A parte autora requereu que os requeridos custeiem a cirurgia a ser 

realizada pelo Dr. Chang Yung Chia, assim como as demais despesas 

relacionadas à cirurgia, pós-operatório, eventuais tratamentos/consultas e 

despesas que se fizerem necessárias até seu restabelecimento por 

completo.

 No que tange ao procedimento cirúrgico a ser realizado pelo Dr. Chang 

Yung Chia, tenho que, por agora, não restou satisfatoriamente 

demonstrada a urgência ou emergência do procedimento, nem mesmo os 

riscos que podem ocorrer caso ele não seja realizado de imediato.

 O relatório apresentado pelo Dr. Chang Yung Chia, juntado às fls. 52/53, 

apenas menciona o desejo do autor em se submeter a reconstrução por 

técnicas microcirúrgicas, em razão dele não desejar continuar com a 

terapêutica vigente por não observar melhoras. Também mencionou que o 

autor assumiu os riscos que lhe foram explicados.

 Às fls. 792/795 consta termo de consentimento informado do Dr. Chang 

Yung Chia, detalhando como o procedimento é realizado, seus riscos e 

consequências.

 Por outro lado, os requeridos manifestaram-se contrariamente a 

realização dessa cirurgia, em razão dos riscos do procedimento e da 

baixa resolutividade do tratamento proposto pelo Dr. Chang Yung Chia, 

tendo relatado ainda que a proposta também foi submetida à análise de 

médicos do Hospital Israelita Albert Einsten e do Instituto Nacional do 

Câncer - INCA, sendo que todos também se manifestaram contrários ao 

procedimento nesse momento (documento de fls. 54).

 Às fls. 779/780 constam os pareceres dos médicos do Hospital Israelita 

Albert Einsten, vejamos:

“Dr. Icaro Thiago de Carvalho (radio-oncologista) CRM – 108274/SP:

 Sugiro manter cuidados que estão sendo realizados, inclusive 

desbridamento cirúrgico, porém com introdução de pentoxifilina 400mg por 

via oral de 8/8h, Vitamina E 400 U por via oral de 8/8h por 2 a 3 meses. A 

fim de combater possível foco infeccioso subclínico, sugiro ainda a 

introdução empírica de antibioticoterapia por 1 mês. Após passado este 

período, se não houver sinais de melhora, sugiro conduta cirúrgica com 

desbridamento de todo tecido com baixa vascularização, seguido de 

reconstrução por retalho pediculado”.

 “Dr. Luiz Roberto Terzian (dermatologista) CRM-82118/SP

[...]

3) Evitar atitudes heroicas, como fechamento da ferida operatória com 

retalho microcirúrgico”.

 Às fls. 781 consta parecer do médico do Instituto Nacional do Câncer – 

INCA, Dr. Carlos Manoel Mendonça de Araújo:

“Após analisar todos os pontos desse vento adverso. Entendo que foram 

tomadas todas as providências formais e necessárias relativas ao caso.

 Há de se considerar que em eventos como esse são esperados efeitos 

tardios decorrentes da radiação que se manifestam em até um ano depois 

do ocorrido.

Desse forma, sugiro que qualquer medida clínica, invasiva, deve ser 

postergada para após esse prazo. Nossa sugestão é que continue 

usando a oxigenoterapia como terapêutica para minimizar danos teciduais 

locais [...]”.

 Portanto, além de não haver a demonstração da urgência na realização 

do procedimento cirúrgico pretendido, ainda restou demonstrado pelos 

requeridos os riscos de ser realizado nesse momento.

 Por essas razões, tenho que não restou demonstrado o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, isso com relação ao pedido de 

custeio do procedimento cirúrgico proposto Dr. Chang Yung Chia, devendo 

ser destacado que, ao que me parece, realizar esta cirurgia plástica 

reparadora neste momento é inclusive prejudicial ao paciente.

 No que tange ao pedido de custeio de eventuais tratamentos/consultas e 

despesas que se fizerem necessárias até o restabelecimento por 

completo do autor, tenho que restou demonstrado o preenchimento do 

requisito do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, em 

especial, em razão do agravamento do quadro clínico do autor, 

demonstrado por meio dos documentos de fls. 1653/1669.

 Com relação ao pedido para que o autor seja submetido a tratamento com 

os médicos Eduardo Mutarelli (neurologista) e Antônio Carlos Buzaid 

(oncologista), com todas as despesas custeadas pelos requeridos, 

entendo que por agora devo limitar o deferimento apenas para que o autor 

seja submetido a uma avaliação pelos referidos médicos, com indicação 

do tratamento a ser realizado, a urgência, eventuais riscos e vantagens, a 

singularidade do tratamento realizado por referidos profissionais e 

valores.

 Após, a parte autora deverá juntar aos autos referidos documentos, para 

que então seja apreciado o pedido de custeio do tratamento com os 

médicos Eduardo Mutarelli (neurologista) e Antônio Carlos Buzaid 

(oncologista) por tempo indeterminado.

 Por fim, quanto ao pedido de concessão de pensão provisória, no valor 

de 2 (dois) salários mínimos, entendo que também restou demonstrado o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da 

comprovação de que o autor se encontra impossibilitado de exercer suas 

funções laborais, principalmente em razão do agravamento de seu quadro 

de saúde, bem como pela comprovação de que seu benefício 

previdenciário foi cessado.

 Assim, embora a parte requerida tenha informado que vem arcando com 

todas as despesas do tratamento, é inegável que a parte autora também 

possui outras despesas do dia-a-dia, distinta das que estão sendo 

custeadas pela parte requerida, como por exemplo, gastos com 

alimentação, vestimentas, higiene, entre outros.

 No que tange ao valor da pensão provisória a ser fixada, a parte autora 

pleiteou pela fixação em 2 (dois) salários mínimos, montante este que se 

apresenta razoável, diante da informação de fls. 36 que em janeiro de 

2016 foi contratado pelo salário de R$ 1.100,00 (valor já defasado), bem 

como pela capacidade econômica dos requeridos.

 Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – FIXAÇÃO 

DE PENSÃO PROVISÓRIA- INCAPACIDADE LABORAL – NECESSIDADE 

COMPROVADA – PRETENDIDA REDUÇÃO AFASTADA – VALOR 

RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 
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responsabilidade do transportador está fundamentada no risco e, para 

eximir-se da obrigação, é imprescindível a comprovação de fato estranho 

ao transporte ou a prova da culpa exclusiva da vítima, o que não foi 

demonstrado nos autos. 2.O Agravado foi vítima do sinistro noticiado e 

sofreu ferimentos graves que resultaram na amputação do membro 

superior direito, e incapacidade para as atividades laborais, fato que 

justifica o pensionamento provisório. 3.O pedido de redução do valor da 

pensão não pode ser acolhido, pois a quantia fixada não se mostra 

exacerbada, tampouco que esse montante extrapola a capacidade da 

empresa Agravante”. (AI 67092/2013, Desa. Clarice Claudino da Silva, 

Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 09/10/2013, Publicado no 

DJE 22/10/2013).

 Ante o exposto, defiro parcialmente os pedidos de tutelas de urgência 

formuladas pela parte autora para determinar, apenas em relação aos 

requeridos Hospital de Medicina Especializada Ltda (Hospital Santa Rosa) 

e Instituto Cuiabano de Radioterapia Ltda (Santa Rosa Onco):

1- O custeio de eventuais tratamentos/consultas e despesas que se 

fizerem necessárias até o restabelecimento por completo do autor.

2- O custeio de todas as despesas (transporte, alimentação, hospedagem, 

exames, dentre outros que se fizerem necessários), para que o autor seja 

submetido à avaliação pelos médicos Eduardo Mutarelli (neurologista) e 

Antônio Carlos Buzaid (oncologista).

3- O pagamento de pensão mensal provisória, que fixo em 2 salários 

mínimos, a ser depositada até o dia 10 de cada mês, em conta bancária a 

ser indicada pela parte autora, iniciando-se no mês de abril de 2018.

Fixo multa diária de R$ 500,00, limitada por agora a R$ 100.000,00 em caso 

de descumprimento das obrigações acima impostas.

A parte autora deverá juntar aos autos as avaliações realizadas pelos 

médicos Eduardo Mutarelli e Antônio Carlos Buzaid, com indicação do 

tratamento a ser realizado, a urgência, eventuais riscos e vantagens, a 

singularidade do tratamento realizado por referidos profissionais e 

valores, para que seja apreciado o pedido de custeio dos tratamentos com 

referidos profissionais.

Em razão de não estar satisfatoriamente demonstrado o requisito da 

probabilidade do direito em relação à requerida Mariana da Cruz Rodrigues 

Carvalho Strapasson, deixo de impor a ela o cumprimento das tutelas de 

urgência acima deferidas nos termos da fundamentação supra, sendo do 

meu convencimento que a distinção da relação jurídica estabelecida (não 

se trata de relação de consumo) impõe este tratamento diferenciado.

 Passo agora a sanear o processo.

 Inicialmente, verifico a incorreção dos nomes dos requeridos, devendo, 

portanto, ser realizadas as retificações necessárias junto a capa dos 

autos e cartório distribuidor, para constar no polo passivo: Hospital de 

Medicina Especializada Ltda; Instituto Cuiabano de Radioterapia Ltda; e 

Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho Strapasson.

 Em atendimento ao pedido formulado pelos requeridos Hospital de 

Medicina Especializada Ltda e Instituto Cuiabano de Radioterapia Ltda, com 

arrimo no inciso III do art. 189 do Código de Processo Civil, decreto o 

segredo de justiça dos presentes autos, devendo ser realizada a 

identificação dos autos e adotadas as cautelas necessárias.

 Em análise às contestações, verifico que a única preliminar arguida foi a 

de inépcia da inicial quanto ao pedido de lucros cessantes pela requerida 

Mariana da Cruz Rodrigues Carvalho Strapasson.

 No entanto, entendo que referida preliminar se confunde com o mérito, de 

modo que será com ele analisado em sentença.

 Na impugnação à contestação (fls. 1599/1641), verifico que a parte 

autora requereu a decretação da revelia dos requeridos Hospital de 

Medicina Especializada Ltda e Instituto Cuiabano de Radioterapia Ltda, por 

não terem contestado a ação.

 Contudo, o pedido não merece acolhimento, pois os requeridos Hospital 

de Medicina Especializada Ltda e Instituto Cuiabano de Radioterapia Ltda 

apresentaram contestação tempestivamente às fls. 810/1598 (certidão de 

fls. 1643).

 Assim, sem mais delongas, indefiro o pedido de decretação de revelia dos 

requeridos Hospital de Medicina Especializada Ltda e Instituto Cuiabano de 

Radioterapia Ltda.

 A parte autora aduziu ainda que a requerida Mariana da Cruz Rodrigues 

Carvalho Strapasson alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva. Em 

seguida afirmou que concorda com a inclusão da física médica Maria 

Cleonice dos Santos no polo passiva da ação, devendo ser realizado seu 

chamamento ao processo, nos termos do art. 130 do Código de Processo 

Civil.

 Verifico que em sua contestação, a requerida Mariana da Cruz Rodrigues 

Carvalho Strapasson não alegou sua ilegitimidade, mas sim a ausência de 

culpa, situações juridicamente distintas.

 Ademais, constato que, embora a requerida Mariana da Cruz Rodrigues 

Carvalho Strapasson tenha atribuído a culpa à física médica Maria 

Cleonice dos Santos, ela não requereu seu chamamento ao processo.

 Assim, considerando que o chamamento ao processo somente pode ser 

realizado pela parte requerida e quando presentes as hipóteses previstas 

no art. 130 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido da parte autora 

de chamamento ao processo de Maria Cleonice dos Santos.

 Não existem outras preliminares, nem questões processuais pendentes, 

sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova documental, desde que em consonância 

com o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, bem como a prova 

oral, consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de 

testemunhas, que deverão ser arroladas tempestivamente (15 dias 

contados da intimação desta decisão).

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ação ou 

omissão dos requeridos; b) existência de dano; c) extensão do dano; d) 

nexo de causalidade; e) existência de culpa da requerida Mariana.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de junho de 2018, às 14:30 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 dias, se manifestarem 

acerca das petições e documentos de fls. 1644/1669 e fls. 1670/1672.

 Comunique-se o relator do agravo de instrumento nº 

1009748-66.2017.8.11.0000 acerca da concessão parcial dos pedidos de 

tutelas de urgência.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229329 Nr: 17911-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE TAVARES DO COUTO, WILMA 

CERQUEIRA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE TEREZINHA ALBERTI ROTAVA, 

ELIZABETH CRISTINA ROTAVA, OLIDETE ROTAVA, OLIVETE JOANITA 

ROTAVA CAVAZZOLA, ODILETE TEREZA ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que manuseando os autos constatei que a requerida Odete 

Terezinha Alberti Rotava não recebeu a carta de citação, conforme o AR 

de fls.193.

Certifico também que a Carta de Citação foi reenviada, no entanto a 

correspondência foi devolvida às fls. 209, portanto novamente intimo a 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144758 Nr: 4391-30.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GK REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, GENAILDO 

DAS NEVES CHAGAS, KEILA ARRUDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 
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BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230554 Nr: 18963-49.2016.811.0055

 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: CEONI FATIMA DE SOUZA, SELVINO MACHADO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYSON DIETS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls.177, cuja 

finalidade é a intimação do requerido para prestar depoimento pessoal na 

audiência designada para o dia 24/04/2018, onde consta como motivo da 

devolução: "falecido".

Regiane Gomes de Souza

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264569 Nr: 28118-42.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER INGMAR ENDLICH, SUZANA 

FRANCISCATO ENDLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça referente à Carta 

precatória nº. 315-06.2018.811.0005 (Código 123740), em trâmite na 1ª 

Vara Cível de Diamantino/MT, a ser cumprida no endereço localizado na 

Gleba Sumidouro (zona rural), mediante guia a ser emitida junto ao site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br - em serviços - serviços - diligências), devendo 

juntar o comprovante nos autos da referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116714 Nr: 6758-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 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: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar nos autos o número da conta, agência e banco, bem como a 

procuração com poderes para receber e dar quitação, a fim de se 

proceder o levantamento dos valores penhorados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265583 Nr: 28875-36.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para se manifestar sobre a 

certidão de fl. 29 do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144656 Nr: 4276-09.2012.811.0055

 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: MARIA REGINA SAGIORATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS BRITO UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 144656.

 Vistos,

 A decisão de fls. 159 não foi integralmente cumprida, restando não 

aclarado o segundo parágrafo do referido decisium.

 Diga a parte autora novamente no prazo de 10 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250649 Nr: 17304-68.2017.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARNEIRO DE OLINDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.002,18 (dois mil e dois reais e 

dezoito centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça MARIA CÉLIA SOUSA, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132595 Nr: 2460-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que intimo a parte intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a petição de fls. 280/282, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231753 Nr: 20558-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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efetuar o pagamento de 1 (uma)diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141577 Nr: 923-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ao preencher o formulário referente a expedição da 

Requisição de Pequeno Valor, o sistema e-PrecWeb acusou que o valor 

pertinente ao presente feito ultrapassa 60 salários mínimos, conforme 

depreende-se do "print" da tela que segue em anexo, sendo assim, intimo 

a exequente para que se manifeste acerca de eventual renúncia aos 

valores excedentes, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144947 Nr: 4596-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4596-59.2012 (Cód. 144947)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que este juízo, em decorrência da 

concordância do exequente, homologou o cálculo apresentado pelo 

executado, conforme decisão de fl. 118.

Todavia, a autarquia ré não apresentou nos autos o memorial descritivo do 

valor objeto de homologação, mas apenas a “análise de conta”, 112-v, a 

qual, não obstante consigne o valor devido, não é suficiente para auxiliar 

os serventuários da justiça no preenchimento “online” do precatório a ser 

requisitado.

Desta feita, não obstante a manifestação da douta Procuradora Federal à 

fl. 122-v, necessária a reiteração da intimação da autarquia ré para que 

encarte ao processo o cálculo discriminado relativo à análise de fl. 112-v, 

com o fito de possibilitar a expedição do precatório pertinente, na medida 

em que o sistema online exige o preenchimento de diversas informações, 

as quais apenas poderão ser obtidas no cálculo mencionado.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 2014-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DAVI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2014-28.2008 (Cód. 103170)

VISTOS, ETC.

Considerando o substabelecimento de fl. 62, bem assim diante da 

informação extra-autos do falecimento do Dr. Abdilatif M. Tufaile, intime-se 

o Dr. Valdomiro J. Júnior para que esclareça se houve o saque dos 

Alvarás encartados às fls. 138 e 139, com o corresponde repasse aos 

eventuais herdeiros do Sr. Geraldo Davi dos Santos dos valores que a 

este cabiam.

Decorrido o lapso de 15 dias e não sobrevindo manifestação, conclusos 

para deliberação.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154833 Nr: 3446-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3446-09.2013 (Cód. 154833)

VISTOS, ETC.

Reitere-se a intimação do n.causídico para emendar o petitório de 

fls.133/148, especificadamente no que atine ao CPF da parte exequente, 

nos termos do art. 534, inciso I, do CPC.

Após, com a regularização da alusiva peça, cumpra-se as determinações 

do desisum de fl.149.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104314 Nr: 3118-55.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que nesta data, em cumprimento a determinação de fls. 254, 

consultei o site da conta única e constatei que os RPV’s foram pagos 

equivocadamente nestes autos, quando deveriam ter sido pagos no setor 

de precatórios do Tribunal de Justiça, conforme extratos juntados, motivo 

pelo qual intimo as partes a se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 248479 Nr: 15414-94.2017.811.0055

 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: HERLAN CARLOS DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 
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OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Processo n.º 15414-94.2017 (Cód. 248479)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Tutela de 

Urgência e Pedido de Condenação de Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Herlan Carlos Damacena em face da 22ª Ciretran de Tangará 

da Serra e de Eloina de Souza Correia Amadeu – EPP.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133214 Nr: 3139-26.2011.811.0055

 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: DISNEIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167846 Nr: 8149-46.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169324 Nr: 10241-94.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCELINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193723 Nr: 9889-05.2015.811.0055

 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: JEFFERSON RAMOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 196333 Nr: 11953-85.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE SOUZA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193550 Nr: 9743-61.2015.811.0055

 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: JOSE PASSOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138728 Nr: 9158-48.2011.811.0055

 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: NEIDA FACHI MARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO LUCAS ANTONIO BATISTÃO, para 

querendo, se manifestar acerca do prosseguimento do feito, sob pena do 

retorno dos autos ao arquivo, bem como, regularizar sua representação 

processual nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 273453 Nr: 3772-90.2018.811.0055

 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 ALDO DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3772-90.2018 (Cód. 273453)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Pedidos 

de Tutela de Urgência e de Justiça Gratuita ajuizada por José Aldo de 

Souza Nascimento em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, bem assim da análise do conjunto processual, 

verifica-se a ausência do indeferimento do benefício pelo INSS, requisito 

essencial para a propositura da presente demanda.

Destarte, imperativa a extinção da demanda diante dos motivos já 

expostos, e, por conseguinte, pela falta de pressuposto processual de 

validade, razão pela qual, impõe-se a extinção da demanda, sem 

resolução meritória, nos termos do artigo 485, I e IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, e, IV, NCPC.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 274145 Nr: 4383-43.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INDUSTRIA 

CERAMICA SOL VERMELHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 4383-43.2018 (Cód. 274145)

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, verifico que a peça vestibular veio 

desacompanhada de declaração de hipossuficiência, não obstante haja 

pedido de Justiça Gratuita no bojo da petição.

Destarte, considerando o não preenchimento dos requisitos dispostos no 

artigo 98 e subsequentes do Novo Código de Processo Civil, faculto a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que aporte aos 

autos a necessária declaração de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da benesse pleiteada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 130295 Nr: 9149-23.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TRETTEL

 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: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, 

RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:20.491/O-MT

 Processo n.º 9149-23.2010 (Cód. 130295)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fls.36/38, proceda-se a baixa da 

penhora/constrição realizada nos autos à fl.22.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 249690 Nr: 16397-93.2017.811.0055

 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: MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 115/125, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184209 Nr: 2130-87.2015.811.0055

 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: IRACEMA PRESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 
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SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 74, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 52881 Nr: 2553-62.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES LEME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 301, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139608 Nr: 10098-13.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133733 Nr: 3718-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VANDERLEI FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, bem como para manifestar-se sobre a petição 

de fl. 132,

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108671 Nr: 7321-60.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APARECIDA DELMONICO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191406 Nr: 7802-76.2015.811.0055

 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: LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 153/154, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205296 Nr: 18924-86.2015.811.0055

 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: HERRIQUE DE SOUZA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por HERRIQUE DE SOUZA 

MENDONÇA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 
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formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 26 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206707 Nr: 20263-80.2015.811.0055

 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: CELIA ALMEIDA DE SENE DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CELIA ALMEIDA DE SENE DAS 

NEVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO..Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 

496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o 

prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 26 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 199842 Nr: 14695-83.2015.811.0055

 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: ANDREIA FABIANA BURKHARDT DELLABETHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANDREIA FABIANA 

BURKHARDT DELLABETHA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

condenar o requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, 

observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá 

apresentar cálculos de servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que 

o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em liquidação 

deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por 

reestruturação financeira, desde que supra, por completo, eventual 

defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205860 Nr: 19503-34.2015.811.0055

 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: ALEX SANDRE MARQUES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ALEX SANDRE MARQUES 

ANDRADE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 26 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 198277 Nr: 13394-04.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVON DE MELLO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 
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ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por IVON DE MELLO TRELHA em 

face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

UNEMAT, para condenar o requerido a revisão dos vencimentos da parte 

autora atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, 

observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá 

apresentar cálculos de servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que 

o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em liquidação 

deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por 

reestruturação financeira, desde que supra, por completo, eventual 

defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 26 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 7931-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, KMP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPÁÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SEDENI LUCAS 

LOCKS, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, KMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPÁÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos,

Certifique-se a vinculação e regularidade do depósito de fls. 944/845, 

após oportunize-se nova manifestação da instituição financeira quanto ao 

teor do despacho de fls. 946, devendo na hipótese de anuência quanto 

aos valores depositados e quanto ao processamento do alnngamento, em 

termos equivalentes ao FRA, indicar data e agência para a celebração da 

operação, no prazo máximo de 60 dias ou apresentar respectiva minuta no 

prazo de 30 dias, situação na qual deverá indicar dados para o 

levantamento dos valores consignados pelo exequente para a constituição 

do fundo, ficando indeferido o pedido de levantamento pelo segundo 

requerido, visto que o processmaento do FRA pressupõe a constituição 

de um fundo, sendo que celevrado o mesmo os valores destinados a 

satisfação de seu crédito serão disponibilizados pela instituição financeira, 

observando-se as limitações da mencionada operação.

Por fim, oportunize-se a manifestação da instituição financeria quanto a 

impugnação apresentada pelo exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230556 Nr: 18967-86.2016.811.0055

 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): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

APRESENTAR O BEM, CONFORME DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO: 

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que da expedição do mandado, não foi 

realizada a inserção de restrição de circulação junto ao Sistema Renajud 

no veículo indicado na inicial.

 Assim, procedo neste momento com a restrição do veículo via Renajud.

Considerando o resultado negativo da intimação do requerido para 

apresentar o bem, Intime-se o requerente para requerer o que entender de 

direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230556 Nr: 18967-86.2016.811.0055

 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): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A PETIÇÃO DA AUTORA ACOSTADA AS FLS. 128, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249361 Nr: 16106-93.2017.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO A CITAÇÃO E BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL, BEM COMO REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262512 Nr: 26571-64.2017.811.0055

 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: RUI COSTA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148305 Nr: 8185-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDO PORTO POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.177.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5235 Nr: 1794-79.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DORILEO E CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:OAB/MT 

1585-A, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727 

OAB/MT, CAIRON RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:12313/GO, FRANCO 

BONATELLI - OAB:10.224 OAB/MT, ROMEU AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos,

I - Considerando-se as informações apresentadas atinentes a 

arrematação do bem em processo Trabalhista, determinando liminarmente 

a suspensão da segunda praça pendente, intimando-se o exequente para 

que se manifeste sobre o pedido de cancelamento da praça e em caso de 

anuência do exequente sobre o cancelamento da praça a indicação de 

outros bens penhoráveis para o prosseguimento do feito.

 II - Outrossim, oficie-se ao Juízo em que se deu a arrematação, 

solicitando-se a penhora de eventual crédito remanescente naqueles 

autos, bem como para que apresente informações com relação a 

aremetação noticiada nestes autos, inclusive quanto a pendência de 

impugnações/recursos.

III - Intimem-se ambas as partes, ainda, para que justifiquem seu 

comportamento processual atinente a omissão de informações quanto a 

existência de arrematação anterior do bem objeto da praça pendente 

nestes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258571 Nr: 23711-90.2017.811.0055

 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: FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, HELINTON B. O. GONÇALVES ME, COOPERPOLO - COOPERATIVA 

AGROP. PROD. RURAIS DO POLO TGS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:15.280 E, HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acima mencionado, para querendo, 

impugnar a contestação, juntada aos autos, as folhas 113,127, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223455 Nr: 12801-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE COCARELLI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15847 MT, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

do perito, no endereço hospital e maternidade clinica da criança, nesta 

comarca, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligência 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254599 Nr: 20344-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALCIONE RICAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão: CERTIFICO que revendo os autos constatei que 

a Carta Precatória expedida ao Juízo de SAPEZAL/MT, foi DEVOLVIDA a 

este Juízo, com a CITAÇÃO da parte devedora, conforme se vê às fls. 

56vº, 68vº e 69. Não houve a realização dos demais atos executórios. 

Certifico ainda que, decorreu o prazo de 3 dias, após a CITAÇÃO da parte 

devedora, sem que houvesse nos autos, comprovação do pagamento da 

dívida.Certifico ainda que, decorreu o prazo de 15 dias, após a CITAÇÃO 

da parte devedora, sem apresentação/comprovação de distribuição de 

EMBARGOS (artigos 231, 232 e 915 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151405 Nr: 11555-46.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. DE ALMEIDA-ME, VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a seis (06) diligências para cumprimento do mandado de 

intimação de penhora, ao qual será acrescido a importância relativa a 

tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145894 Nr: 5603-86.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA VALERIO DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 141/142.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227891 Nr: 16595-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROVARE CONSTRUÇÕES LTDA ME, ROSA 

GOMES DE ASSIS, ROSIMAR DO CARMO GOMES DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO AO TEOR DA PETIÇÃO DA PARTE EXECUTADA ROSIMAR DO 

CARMO GOMES DE SOUZA ACOSTADA AS FLS. 76/108, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264082 Nr: 27721-80.2017.811.0055

 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: ALCIDES BENTO BATISTA, CARMEN BENTO BATISTA, 

EDINES BATISTA AMARAL SANTANA, CONCEIÇÃO APARECIDA 

BATISTA, ELIAS BENTO BATISTA, EDNA BENTO BATISTA, LUZIA BENTO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151405 Nr: 11555-46.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. DE ALMEIDA-ME, VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, retirar a carta 

precatória expedida para a comarca de Barra do Bugres-MT, para 

intimação da parte requerida da penhora, devendo, no ato da retirada 

apresentar o comprovante de pagamento das custas judiciais, e após 

retirá-la comprovar em 30 trinta dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262550 Nr: 26602-84.2017.811.0055

 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: PHMDL, ROSILENE LOPES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, RUBIA 

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações juntadas aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217314 Nr: 7796-35.2016.811.0055

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por 

Banco do Brasil S/A em face de Antonio de Oliveira, para condenar a 

parte requerida ao pagamento da importância de R$ 4.963,66, atualizados 

nos termos da planilha de fls. 12/14, sendo atualização por INPC, juros 

moratórios de 1% ao ano e juros remuneratórios de 1% ao ano, 

chegando-se ao montante de R$ 7.911,79 em 30/4/206;A título de 

sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do requerente, os quais estabeleço em 10% do 

valor da causa, observando-se contudo a suspensão da exigibilidade de 

tal preceito ante a gratuidade deferida em favor do requerido. Por fim, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra.Com o transito em julgado, arquive-se.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248377 Nr: 15335-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ARCA FOMENTO 

AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDOLFO PIO DE CARVALHO 

DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO 

DIAS, GABRIEL CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS 

FLS. 1249-1257, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254178 Nr: 19979-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->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, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, 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, GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - OAB:OAB/RJ 169800, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, MARCIO VIEIRA 

SOUTO COSTA FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 7931-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, KMP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPÁÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SEDENI LUCAS 

LOCKS, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, KMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPÁÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO PROFERIDO AS FLS. 

959 E DESPACHO 946, BEM COM ACERCA DO DEPOSITO JUNTADO PELA 

PARTE AUTORA AS FLS. 944, BEM COMO QUANTO A IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA PELA PARTE EXEQUENTE, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9192-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO BETTONI SOBRINHO, NILDO 

LANZARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS AS FOLHAS 643 E 

VERSO NOS VALORES DE R$ 16.728,69 E R$ 5.409,99 , OCASIÃO EM 

QUE OS EXECUTADOS DEVERÃO COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE 

AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU 

EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9192-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO BETTONI SOBRINHO, NILDO 

LANZARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD postulado pelo exequente às 

fls. 616 em desfavor dos executados, no valor da atualização nos autos 

(fls. 633).Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Em 

caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Quedando-se o 

exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 

1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que o 

prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o 

efetivo prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos 

termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197726 Nr: 12963-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Cumpra-se a decisão de fl. 53.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197726 Nr: 12963-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Renove-se a expedição do edital, devendo o Cartório atentar-se para a 

publicação do mesmo junto ao DJE.

Após, certificado o decurso do prazo de pagamento/defesa, vista a 

Defensoria Pública para atuar como Curadora especial do Executado.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153857 Nr: 2506-44.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Intimação do patrono do reeducando para se manifestar acerca do 

cálculo de pena anexo, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206657 Nr: 20211-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 AUTOS Nº. 20211-84.2015 – CÓD. 206657

VISTOS ETC.

1. Juntou-se ao feito informação dando conta da prisão do réu, bem como 
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de que o mesmo fora recambiado a esta Comarca.

2. Designo audiência de interrogatório do acusado para o dia 12 de abril de 

2018, às 15h00.

Intime-se. Requisite-se o preso.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 273770 Nr: 4083-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Processo Crime nº. 4083-81.2018.811.0055 – Cód. 273770

VISTOS ETC.

 Designo audiência admonitória para a data de 13 de abril de 2018, às 

15h00min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 16 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243262 Nr: 11357-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TEIXEIRA SANTOS, CLODOALDO 

MENDES DA SILVA, HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Processo crime nº: 11357-33.2017.811.0055 - Código: 243262.

VISTOS ETC.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) Considerando que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa dos réus, 

tiveram acesso ao teor do laudo pericial de balística forense acostado às 

fls. 136/140, todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pelo 

Perito Oficial Criminal, entendo que, a apreensão da arma de fogo não mais 

interessa a persecutio criminis, razão pela qual, REMETAM-SE o referido 

objeto ao Exército Brasileiro, para as providências pertinentes.

2) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso.

3) EXPEÇA-SE, com urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da 

determinação constante no item “1”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 15 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188897 Nr: 5781-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BRITO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Gilmar Brito Santana, Rg: MG-10.792.599 SSP MG 

Filiação: Daniel Francisco Santana e Marieta Brito Santana, data de 

nascimento: 22/10/1974, brasileiro(a), natural de Irece-BA, solteiro(a), 

Endereço: Recolhido No Cdp - Rua 09, S/n, (Proximo do Bar 7 Copas), 

Bairro: Vila Portuguesa, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 22 DE MAIO DE 2018, ÀS 8H30M, A FIM DE SER INTERROGADO NA 

SESSÃO DE JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Proc.5781-30.2015 - Cód. 188897 VISTOS. Tendo em 

vista que este Magistrado encontrar-se-á afastado de suas funções entre 

os dias 20 a 23 de março, em virtude de estar em trânsito para esta 

Comarca, redesigno a sessão de julgamento anteriormente aprazada, a fim 

de que seja realizada no dia 22 de maio de 2018, às 08h30. Intime-se o 

Ministério Público para que se manifeste quanto as testemunhas não 

encontradas (fls. 160). Deve a secretaria atentar-se quanto à ausência de 

numeração das páginas, regularizando-as a partir das folhas 146.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 16 de 

março de 2018.

 Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 148230 Nr: 8102-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 EXTINGO a punibilidade de Edmilson Gregório da Silva, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, V, 

110 e art. 109 V todos do Código de Processo Penal. 2)Transitada em 

julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE 

os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 

3)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e ao Advogado do réu. 4)Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, 

da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 23 de março de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 154890 Nr: 3500-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, JVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 3500-72.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 154890.

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso nos termos do art. 593, inc. I c/c art. 600, ambos do 
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CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no mesmo 

prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada para contrarrazoar.

3) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

4) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 172256 Nr: 13880-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Ex positis, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

Valdemir Gonçalves da Silva, devidamente qualificado nos autos, tendo em 

vista a ocorrência da prescrição do crime de ameaça, conforme disposto 

no artigo 107, IV c/c artigo 109, VI do Código Penal.Como se trata de 

prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos equivalem à absolvição, 

fica o réu isento do pagamento das custas processuais e do lançamento 

de seu nome no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. Tratando-se de sentença 

extintiva da punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal do réu 

Valdemir Gonçalves da Silva, bastando a de seu defensor, a teor do art. 

1.387 da CNGC/MT.Transitada em julgado a presente sentença de extinção 

da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do 

réu. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

23 de março de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 263821 Nr: 27540-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELL ANDERSON DA SILVA SOUZA, 

MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA, WESLLEN SALES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17.378, GILMAR BENTO DE SALES - OAB:12338/MT, 

GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:Citação

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Wesllen Sales da Costa Filiação: , brasileiro(a),

 Finalidade: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:

Decisão/Despacho:Autos nº: 27540-79.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 263821.

Vistos etc.

1. Inicialmente, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que o réu 

Michell Anderson da Silva Souza foi pessoalmente citado (fls. 220), 

instante em que, por intermédio de advogado constituído, apresentou a 

competente defesa, conforme se infere das fls. 185/202.

2. No que atina ao réu Mikael Carlos Santos da Silva, constato que também 

foi pessoalmente citado (fls. 220), momento em que apresentou a 

competente defesa, devidamente acostada as fls. 203/205, através de 

advogado constituído (procuração de fls. 206).

3. Com relação ao réu Wesllen Sales da Costa, vislumbro que todas as 

tentativas de citação pessoal realizadas restaram inexitosas (fls. 261), 

razão pela qual, considerando que o processo se trata de réus presos, 

d e v e n d o  t e r  t r a m i t a ç ã o  p r i o r i t á r i a ,  D E T E R M I N O  a 

CISÃO/DESMEMBRAMENTO processual, devendo os presentes autos 

tramitarem com relação aos demais processados já citados (Michell 

Anderson da Silva Souza e Mikael Carlos Santos da Silva).

3.1 Impondo celeridade processual nos autos a serem formalizados com 

relação ao réu Wesllen Sales da Costa (após o desmembramento), desde 

já, em consonância com o parecer ministerial de fls. 262/262 verso, 

CITE-SE o acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze 

(15) dias.

3.2 Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar (também nos autos a serem desmembrados).

4. Ademais, no que tange aos réus Michell Anderson da Silva Souza e 

Mikael Carlos Santos da Silva, em relação aos quais o presente feito deve 

prosseguir, analisando com acuidade as preliminares arguidas e 

argumentos despendidos na resposta acostada às fls. 185/202, constato 

que, a priori, não possuem respaldo jurídico, assim como, não se 

encontram em consonância com os elementos probatórios até então 

produzidos. Ademais, os argumentos declinados se confundem com 

eventual tese de mérito a ser apresenta no momento oportuno, haja vista 

que emanam dos autos indícios suficientes de autoria e provas da 

materialidade para o efetivo prosseguimento da demanda.

Outrossim, a denúncia apresentada se encontra em harmonia com o artigo 

41 do CPP, razão pela qual, REJEITO as preliminares e os argumentos 

despendidos, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 
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está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

5. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos nas defesas 

apresentadas pelos réus (fls. 185/202 e fls. 203/205) não configuram 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 16 de abril de 2018, às 14:00 horas.

6. INTIMEM-SE os réus (Michell Anderson da Silva Souza e Mikael Carlos 

Santos da Silva) para comparecimento, a fim de serem interrogados.

 7. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum por ambas as partes (fls. 08, 202 e 

205).

7.1 Tratando-se de testemunha servidor público (policial civil), 

COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servirem, na forma do art. 

221, § 1º, do CPP.

8. REQUISITEM-SE os réus Michell Anderson da Silva Souza e Mikael 

Carlos Santos da Silva junto à Direção do Centro de Detenção Provisória.

9. CIÊNCIA ao Ministério Público e aos Advogados dos réus.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254232 Nr: 20041-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Vanessa da Silva Real.2)RESSALTO que as medidas 

terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de eventual 

absolvição no processo principal, até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor, ou em caso de pedido de revogação 

formulado pela ofendida.3)INTIMEM-SE pessoalmente o agressor e a vítima 

desta decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a sua custódia cautelar. 4)CIENTIFIQUE-SE a vítima que, se 

houver descumprimento das medidas protetivas ratificadas neste decisum, 

poderá postular pelo desarquivamento e requerer o que entender de 

direito.Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de outubro de 2017.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 179407 Nr: 21526-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOLANDO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para querendo apresentar 

resposta a acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 46437 Nr: 1581-63.2004.811.0055

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDINAR BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:25/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altamiro Araújo de Oliveira - 

OAB:4928-B, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT

 Autos nº: 1581-63.2004.811.0055.

Código Apolo nº: 46437.

Vistos etc.

 Trata-se de preliminar cumulada com pedido de “revogação da prisão 

preventiva”, formulado por Eidinar Bueno, através de Advogado 

constituído, às fls. 385/388, argumentando que não mais subsistem os 

imperiosos requisitos da constrição de sua liberdade, assim como, 

arguindo seus predicativos positivos (bons antecedentes, labor lícito, 

residência fixa).

Às fls. 401 o réu pugnou, ainda, pela retirada da restrição lançada junto ao 

DETRAN/MT e DENATRAM.

Infere-se dos autos que o réu não foi pessoalmente citado nos endereços 

fornecidos nos autos, conforme se constata das certidões de fls. 81 e 

143, razão pela qual, após manifestação do Parquet (fls. 150 verso), a 

Magistrada antecessora determinou a citação editalícia do réu (fls. 151).

Todavia, após ter ocorrido sua citação por edital, o réu não atendeu ao 

chamamento judicial, tendo sido decretada sua revelia, conforme termo de 

audiência de fls. 155 e determinada a produção antecipada de prova.

Em sede de produção antecipada de provas, foram ouvidas as 

testemunhas Leandro Mega, às fls. 185; Nerci Adriano Denardi, às fls. 223 

e Bruno Saturnino do Nascimento, às fls. 268/269, tendo o Ministério 

Público desistido das testemunhas Liliane Machado da Sivla e Marciano 

Ribeiro Sobrinho (fls. 185).

 Entre um ato e outro, considerando o pleito ministerial acostado às fls. 

274, a Magistrada antecessora decretou a custódia preventiva do réu, 

com a finalidade de garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da 

lei penal, conforme decisum acostado às fls. 282, estando, até o momento, 

pendente de cumprimento tal ordem e o feito suspenso na forma do art. 

366 do CPP.

Ainda na tentativa de forçar o réu a comparecer em Juízo, às fls. 375, o 

Magistrado antecessor determinou a inclusão de restrição em seus 

cadastros junto ao DETRAN/MT e DENATRAM, determinando a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação.

Instado a se manifestar acerca do pleito da defesa, de fls. 385/388, 

pugnou o Parquet pelo deferimento do pedido de revogação da prisão 

preventiva, tendo em vista que o motivo que ensejou a custódia cautelar 

do agente não mais subsiste (fls. 403/404).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

 Dispõe o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Ou, como se vislumbra no caso em voga, cessados os motivos 

ensejadores da custódia preventiva, impossível se torna, sua decretação.

Desse modo, analisando detidamente os elementos contidos nos autos, 

entendo que a prisão preventiva outrora decretada em face do requerente 

deve ser revogada. Vejamos:

Inicialmente, acerca da possibilidade de revogação da medida constritiva 

de liberdade, insta consignar o que preconiza o artigo 316 do CPP:

“O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Pois bem.

 A prisão preventiva é regulada pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP, 

onde se expõe os pressupostos a serem observados para que a restrição 

da liberdade do agente seja decretada.

Desse modo, vale ressaltar o que preconizam os dispositivos 

supracitados:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 
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criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em 

caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 

de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

 Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 

da prisão preventiva:

 I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

 II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 

transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 

do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

 III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando 

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 

colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 

hipótese recomendar a manutenção da medida.

Compulsando os autos, constato que a prisão preventiva do requerente foi 

decretada, no dia 31 de julho de 2007, especialmente com a finalidade de 

se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu não foi 

pessoalmente citado e nem compareceu nos atos do processo.

Nesta senda, muito embora persistir a existência nos autos de provas da 

materialidade e indícios da autoria delitiva, entendo que os requisitos 

estampados no artigo 312 não mais se fazem presentes nos autos.

Em análise detida aos autos, notadamente aos argumentos despendidos 

pelo réu em seu pleito acostado às fls. 385/388, vislumbro que deve ser 

deferido, eis que, acerca do delito em questão, o réu, ao pleitear a 

revogação da custódia cautelar, apresentou resposta à acusação, bem 

como com diversos documentos, comprovando labor lícito e seu endereço 

atualizado na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, no seguinte 

logradouro, qual seja, Rua Rio Grande do Sul, nº 2651, Bairro Novo 

Horizonte, Rondonópolis/MT. Se comprometendo ainda, a comparecer a 

todos os atos futuros do processo, independentemente da expedição de 

carta precatória à referida Comarca.

Desse modo, considerando que o motivo que ensejou a constrição da 

liberdade do acusado não mais subsiste, haja vista que acostou aos autos 

o comprovante de residência atualizado, considerando ainda não se 

vislumbrar maus antecedentes, entendo que a sua liberdade, por ora, não 

deve ser restringida, responder ao presente procedimento em liberdade.

Ademais, impende salientar que a prisão preventiva, segundo a doutrina e 

jurisprudência, é medida de ultima ratio, devendo ser aplicada aos casos 

em que restarem cristalinamente comprovados os requisitos e 

pressupostos indispensáveis para o seu sustento.

Acerca do caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma reiterada, já 

decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 15 E 16, § ÚNICO, DA LEI N. 

10.826/03 E ART. 146 E 147 DO ESTATUTO REPRESSOR – REVOGAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CLAUSTRO OBRIGATÓRIO 

– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EMPÍRICOS A INDIGITAR A NECESSIDADE DA 

MEDIDA EXTREMA – PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE NÃO SE PRESUMEM – 

RECURSO DESPROVIDO. A prisão cautelar é medida excepcional e deve 

ser decretada apenas quando devidamente amparada em requisitos legais 

[art. 312 do CPP], em observância ao princípio constitucional da presunção 

de inocência ou não culpabilidade e à luz do postulado da 

proporcionalidade. (TJMT, RSE 53125/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado 

no DJE 01/08/2017)”.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO 

QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉU PRIMÁRIO – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A prisão preventiva é a ultima ratio, 

reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante 

das circunstâncias objetivas do caso concreto aliados aos predicados 

pessoais do agente, de modo que a gravidade do delito, por si só, não 

constitui motivação para a segregação cautelar. (TJMT, RSE 39542/2017, 

DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017)”.

Desse modo, considerando a ausência de requisitos aptos a dar sustento 

à medida constritiva de liberdade outrora decretada, entendo que, diante 

das circunstâncias argumentadas acima, a prisão preventiva do 

requerente deve ser revogada.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 403/404:

1) REVOGO a prisão preventiva decretada em face de Eidinar Bueno, o 

que faço com arrimo no artigo 5º, inciso LXVI, da CF/88 e artigo 316 do 

CPP.

 2) Por se tratar de réu solto, EXPEÇA-SE o competente 

CONTRAMANDADO em favor do requerente Eidinar Bueno, 

RECOLHENDO-SE os mandados de prisão expedidos em favor do mesmo.

 3) Por outro lado, também não mais subsistindo os motivos/necessidade 

de manutenção da suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de CNH do réu, REVOGO a 

decisão de fls. 375 e DETERMINO que se OFICIE ao DETRAN/MT e 

DENATRAN, solicitando a RETIRADA DA RESTRIÇÃO determinada através 

dos ofícios de fls. 376 e 377.

 4) DEPREQUE-SE o cumprimento do CONTRAMANDADO DE PRISÃO, bem 

como, a CITAÇÃO pessoal do réu, nos termos do artigo 396-A do CPP, à 

Comarca de Rondonópolis/MT, haja vista ser o atual domicílio do acusado.

 5) Ademais, considerando que o réu já apresentou resposta através de 

advogado constituído (fls. 385/388), analisando a resposta apresentada 

pelo réu 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, não tendo sido arrolada nenhuma 

testemunha pela defesa, INTIME-SE o advogado para se manifestar, no 

prazo de dez (10) dias, acerca da prova produzida antecipadamente.

 6) Se nada for requerido pelo advogado na forma do item “5”, 

DEPREQUE-SE, à Comarca de Rondonópolis/MT., a audiência de 

interrogatório do réu, que deverá ser realizada em dia e hora que houver 

por bem o Juízo Deprecado designar, consignando o prazo de trinta (30) 

dias para cumprimento, por se tratar de processo constante do rol da Meta 

2 do CNJ. INTIMEM-SE ambas as partes acerca da remessa da deprecada.

 7) INTIME-SE.

 8) CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 23 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 226399 Nr: 15373-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 Cerfifico para os devidos fins que foi expedida para interrogatório do Réu 

Rubens Pereira Vieira na Comarca de Goiânia/Go, bem como intimá-lo da 

audiência de Instrução e Julgamento designada neste Juízo no dia 27 de 

Junho de 2018 às 14h20min.

Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/08/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 16/08/2018, às 08h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

KAYSON FALCAO LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/08/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI GOMES LIMPIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/07/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIS SANTANA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/07/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/08/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 18/07/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 18/07/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUWILLINS DO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/08/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020080-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FERNANDA ALVES MALINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no Prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE RAMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001517-79.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Intimada, a autora apresentou resposta aos seus termos. 

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 
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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. Embora a ré se insurja contra os termos 

da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Isso porque os danos morais no presente caso se 

configuraram in re ipsa por decorrerem de suspensão indevida de sinal 

telefônico (serviço essencial). Portanto, em que pesem os termos dos 

embargos opostos pela parte ré, entendo que a r. sentença tratou da 

temática posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas 

teses, há fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual 

se demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 13 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, ás 14h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 13h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE MARTINS RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 02/04/2018, ás 15h15min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 02/04/2018, ás 15h45min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000198-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS PRATES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 02/04/2018, ás 16h00min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 02/04/2018, ás 16h15min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC DOS SANTOS ALEGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 02/04/2018, ás 16h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 13h45min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000205-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RICARDO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

SERGIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 14h00min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BENTO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Em razão do Alvará expedido no id 11573353, intimo novamente a Parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 14h15min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 14h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NORA NEY DA SILVA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMO as Partes do cancelamento da audiência designada para o dia 

27/03/2018, às 15h15m (conforme certidão nos autos), bem como da sua 

redesignação para o dia 18/07/2018, às 9h45min (tentativa de 

conciliação).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 14h45min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE BARROS SCORPIONI (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)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 15h00min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000153-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NUNES GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000213-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

AMILTON WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EMBARGADO)

SEBASTIANA CRISTINA PEQUENO DE SOUZA (EMBARGADO)

OLDEMAR VALENZUELA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 15h15min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001436-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LUIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 15h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DINIZ DA COSTA (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:

DONIZETE FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 16h00min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIOLI DE JESUS PALHANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 16h15min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FICK MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/04/2018, ás 16h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JILVANE JOSE DE BRITO OAB - MT20382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA UNISAT LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS. Sobreveio aos autos pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu a medida de urgência, agora ao argumento que a reclamada vem 

impedindo injustificadamente que a reclamante participe da colação de 

grau, que ocorrerá no dia 31 de março de 2018. Acolho o requerimento 

como emenda à inicial, já que houve alteração substancial da causa de 

pedir e do pedido, agora para que seja permitido à reclamante participar da 

solenidade de colação de grau. Diante das novas alegações, 

esclarecimentos e novos documentos juntados aos autos, passo a 

verificar se passaram a estar presentes os requisitos ensejadores da 

medida de urgência em relação ao referido pedido. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em 

juízo de rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da medida de urgência almejada. A reclamante informa na 

inicial que a reclamada está obstando sua participação na Colação de 

Grau, que ocorrerá no dia 31.3.2018, em razão da reclamante não ter 

comparecido ao ENADE e não ter preenchido o questionário do estudante 

justificando sua falta. A negativa da reclamada de permitir que a 

reclamante participe da solenidade de colação grau pela razão acima 

exposta, veio demonstrada por meio de “prints” de conversa de 

“whatsapp” juntados no ID 12040494. Por outro lado, a reclamante 

comprova que preencheu todos os requisitos para colar grau (ID 

11877201) e que necessita da colação de grau, para tomar posse no 

cargo de auxiliar de biblioteca (ID 11877201). Assim, dos autos é possível 

vislumbrar que a recusa da reclamada de permitir que a reclamante 

participe da solenidade de colação de grau seria apenas a ausência de 

preenchimento de formulário do estudante, que se trata de mera 

formalidade, que não pode impedir sua participação no referido ato. A 

jurisprudência é remansosa no sentido de que é desproporcional o atraso 

na colação de grau, por não comparecimento ao exame do ENADE. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DE 

DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. LEI Nº. 10.861/04. NÃO 

SUBMISSÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. 

IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU. PENALIDADE DESPROPORCIONAL. 

SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. I - Na excepcional espécie dos 

autos, há de se reconhecer a desnecessidade de submissão da 

impetrante ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, eis 

que esta deixou de prestar o referido exame por motivo de força maior, 

conforme comprova o atestado médico carreado aos presentes autos. 

Ademais, o ENADE não é a única forma de avaliação dos estudantes, 

admitindo-se, inclusive, a adoção de procedimentos amostrais na sua 

realização (art. 5º, § 2º, da Lei nº. 10.861/04), afigurando-se 

desproporcional e incompatível com os próprios objetivos do exame 

atrasar a colação de grau da impetrante, bem como não expedir o 

respectivo diploma de conclusão de curso, mormente, no caso em tela, em 

que não se verifica qualquer prejuízo à Universidade e/ou terceiros. II - No 

caso em exame, deve ser preservada, ainda, a situação de fato amparada 

por decisão judicial, proferida há mais de três anos, que, liminarmente, 

garantiu a colação de grau, com os consequentes efeitos, sendo 

desaconselhável a sua desconstituição. III - Remessa oficial desprovida. 

Sentença confirmada. (TRF-1 - REOMS: 00239367020114013600, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 

11/03/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 19/03/2015) (grifos). 

ADMINISTRATIVO. ENADE (EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS 

ESTUDANTES). NÃO COMPARECIMENTO POR CAUSA ALHEIA À 

VONTADE DOS IMPETRANTES. IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU 

SUPERIOR. ILEGALIDADE. Improvimento da apelação e da remessa oficial. 

(TRF-4 - AMS: 8728 SC 2006.72.00.008728-0, Relator: CARLOS EDUARDO 

THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 22/05/2007, TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 13/06/2007) E se a não participação no 

ENADE é insuficiente a impedir a colação de grau, muito menos justifica o 

impedimento apontado pela reclamada, porque se trata de mera ausência 

de preenchimento de um formulário, já que a justificativa para o não 

comparecimento foi acolhida pela própria universidade. Ademais, se a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), prevê em seu artigo 47, 

§2º, a própria possibilidade de redução de carga horária, para alunos 

excepcionais, não será a ausência de realização de exame do ENADE, 

que irá obstar a reclamante de colar grau junto com sua turma. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a reclamante poderá 

perder a posse em cargo público, daí resultando evidentes prejuízos. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao 

final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, após o efetivo depósito judicial, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de que a reclamada proceda o necessário para 

que a reclamante participe da solenidade de Colação de Grau no curso de 

Pedagogia, no dia 31 de março de 2018. Cumpra-se, inclusive em regime 

de plantão, se necessário. Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-33.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BOTELHO LUCIDOS OAB - MT0011667S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-91.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DE AZEVEDO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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, 26 de março 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (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, 26 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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, 27 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI ELISBAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (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, 27 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000397-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (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, 27 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SILVERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-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, 27 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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, 27 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000787-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. AILTON CASAGRANDE ajuizou a presente ação de obrigação de 
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fazer com pedido de medida de urgência em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que seja 

determinado aos reclamados o fornecimento de produto descrito na inicial 

em razão de sua situação peculiar de saúde e da impossibilidade 

financeira de arcar com sua aquisição periódica. Conforme expõe na 

inicial, o reclamante é portador de Incontinência Urinária, tendo-lhe sido 

prescrito o uso de fraldas geriátricas, que são de alto custo e não foram 

fornecidas pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal 

e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento dos mencionados produtos e requer, em razão da urgência 

própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, 

compelindo os reclamados a fornecê-las, por tempo indeterminado, sob 

pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT deixou de elaborar 

parecer técnico por não se tratar de produto que se submeta a sua 

análise. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos 

documentos a ela acostados, o reclamante apresenta diagnóstico de 

Incontinência Urinária que, conforme demonstrado na inicial, precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante o fornecimento dos 

produtos solicitados ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser 

desprovido de recursos financeiros suficientes para custear a aquisição 

periódica dos produtos necessários para seu tratamento. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 

direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 
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Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do produto, venha a se complicar o estado de 

saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento adequado. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em fornecer os produtos o que demonstra que o reclamante não 

conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. A 

jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os produtos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento do reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso das fraldas, sob pena de perda da 

eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

ser reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, fraldas geriátricas em quantidade e 

pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade noticiada na petição 

inicial. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, 

poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento 

da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 27 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001193-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 
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tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11877112. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JILVANE JOSE DE BRITO OAB - MT20382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA UNISAT LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Sobreveio aos autos pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu a medida de urgência, agora ao argumento que a reclamada vem 

impedindo injustificadamente que a reclamante participe da colação de 

grau, que ocorrerá no dia 31 de março de 2018. Acolho o requerimento 

como emenda à inicial, já que houve alteração substancial da causa de 

pedir e do pedido, agora para que seja permitido à reclamante participar da 

solenidade de colação de grau. Diante das novas alegações, 

esclarecimentos e novos documentos juntados aos autos, passo a 

verificar se passaram a estar presentes os requisitos ensejadores da 

medida de urgência em relação ao referido pedido. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 
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com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em 

juízo de rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da medida de urgência almejada. A reclamante informa na 

inicial que a reclamada está obstando sua participação na Colação de 

Grau, que ocorrerá no dia 31.3.2018, em razão da reclamante não ter 

comparecido ao ENADE e não ter preenchido o questionário do estudante 

justificando sua falta. A negativa da reclamada de permitir que a 

reclamante participe da solenidade de colação grau pela razão acima 

exposta, veio demonstrada por meio de “prints” de conversa de 

“whatsapp” juntados no ID 12040494. Por outro lado, a reclamante 

comprova que preencheu todos os requisitos para colar grau (ID 

11877201) e que necessita da colação de grau, para tomar posse no 

cargo de auxiliar de biblioteca (ID 11877201). Assim, dos autos é possível 

vislumbrar que a recusa da reclamada de permitir que a reclamante 

participe da solenidade de colação de grau seria apenas a ausência de 

preenchimento de formulário do estudante, que se trata de mera 

formalidade, que não pode impedir sua participação no referido ato. A 

jurisprudência é remansosa no sentido de que é desproporcional o atraso 

na colação de grau, por não comparecimento ao exame do ENADE. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DE 

DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. LEI Nº. 10.861/04. NÃO 

SUBMISSÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. 

IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU. PENALIDADE DESPROPORCIONAL. 

SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. I - Na excepcional espécie dos 

autos, há de se reconhecer a desnecessidade de submissão da 

impetrante ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, eis 

que esta deixou de prestar o referido exame por motivo de força maior, 

conforme comprova o atestado médico carreado aos presentes autos. 

Ademais, o ENADE não é a única forma de avaliação dos estudantes, 

admitindo-se, inclusive, a adoção de procedimentos amostrais na sua 

realização (art. 5º, § 2º, da Lei nº. 10.861/04), afigurando-se 

desproporcional e incompatível com os próprios objetivos do exame 

atrasar a colação de grau da impetrante, bem como não expedir o 

respectivo diploma de conclusão de curso, mormente, no caso em tela, em 

que não se verifica qualquer prejuízo à Universidade e/ou terceiros. II - No 

caso em exame, deve ser preservada, ainda, a situação de fato amparada 

por decisão judicial, proferida há mais de três anos, que, liminarmente, 

garantiu a colação de grau, com os consequentes efeitos, sendo 

desaconselhável a sua desconstituição. III - Remessa oficial desprovida. 

Sentença confirmada. (TRF-1 - REOMS: 00239367020114013600, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 

11/03/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 19/03/2015) (grifos). 

ADMINISTRATIVO. ENADE (EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS 

ESTUDANTES). NÃO COMPARECIMENTO POR CAUSA ALHEIA À 

VONTADE DOS IMPETRANTES. IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU 

SUPERIOR. ILEGALIDADE. Improvimento da apelação e da remessa oficial. 

(TRF-4 - AMS: 8728 SC 2006.72.00.008728-0, Relator: CARLOS EDUARDO 

THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 22/05/2007, TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 13/06/2007) E se a não participação no 

ENADE é insuficiente a impedir a colação de grau, muito menos justifica o 

impedimento apontado pela reclamada, porque se trata de mera ausência 

de preenchimento de um formulário, já que a justificativa para o não 

comparecimento foi acolhida pela própria universidade. Ademais, se a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), prevê em seu artigo 47, 

§2º, a própria possibilidade de redução de carga horária, para alunos 

excepcionais, não será a ausência de realização de exame do ENADE, 

que irá obstar a reclamante de colar grau junto com sua turma. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a reclamante poderá 

perder a posse em cargo público, daí resultando evidentes prejuízos. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao 

final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, após o efetivo depósito judicial, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de que a reclamada proceda o necessário para 

que a reclamante participe da solenidade de Colação de Grau no curso de 

Pedagogia, no dia 31 de março de 2018. Cumpra-se, inclusive em regime 

de plantão, se necessário. Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR SOUZA BURIOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(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. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

27 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria
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Portaria n.13/ 2018-DF, 16 de março de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, 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 a autorização para abertura de Processo Seletivo de 

Credenciamento de Juiz Leigo.

CONSIDERANDO a necessidade de formação de um grupo para auxiliar, 

coordenar e fiscalizar os trabalhos atinentes ao certame;

RESOLVE

Art. 1- Compor a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

Credenciamento da Comarca de Lucas do Rio Verde, a magistrada: 

Melissa de Lima Araújo, servidores: Marisa Antonia Tabile, mat. 9105, 

Técnica Judiciária, Gentil Vieira de Barros, mat. 4468, Técnico Judiciário, 

Samoane Severgnini, mat. 28466, Assessora de Gabinete, sob a 

presidência da primeira;

Art. 2- Todas as decisões referentes ao processo seletivos serão 

tomadas pelos membros desta comissão e aprovadas pelo Diretor do Foro.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Lucas do Rio Verde/MT, 16 de março de 2018.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito - Diretor do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111527 Nr: 4675-63.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILEIA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84955 Nr: 4513-73.2012.811.0045

 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: MARINEZ GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 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$ 1.510,48 (um mil, 

quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 755,24 (setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte 

e quatro centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

755,24 (setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro 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.: 81112 Nr: 290-77.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDSON MARCUS LIZ 

LEAL - OAB:23164/PR, LUCIANA PAULA MAZETTO - OAB:37653, 

MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7052-B

 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$ 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43130 Nr: 3436-63.2011.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte Impugnante, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta 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 

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 
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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: 1004236-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ELGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004236-64.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 41.500,00 

REQUERENTE: JOEL ELGER REQUERIDO: JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA 

Intimação do advogado do autor acerca do teor contido na certidão do 

Oficial de Justiça constante no ID 12319075. Lucas do Rio Verde - MT, 27 

de março 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 129009 Nr: 5124-84.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RODRIGUES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ADÃO FORMEHL, DESPACHANTE DE 

TRANSITO CHAMPONALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Certifico e dou fé que, o Alvará de nº 375283-6/2017, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos. Dessa forma, encaminho-os autos 

conclusos para análise de petição de fls. 96/97.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo nº 1001096-85.2018.8.11.0045. Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, c.c tutela antecipada. Inicialmente, defiro o processamento 

gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, 

tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se 

mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) da incapacidade 

para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do período de 

carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico que o autor 

encontrou-se em gozo do benefício de auxílio doença até a data de 

31/08/2017, suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de 

segurado, nos termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis 

iuris – probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que o autor está acometido de patologia 

que o impede, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O NOME DO 

SEGURADO: DORIVAL ANTONIO DA SILVA; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: 

AUXÍLIO-DOENÇA; c) CPF: 774.386.478-20; d) A RENDA MENSAL ATUAL: 

NÃO CONSTA; e) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS 

DA DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO 

À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. A parte autora fica desde já intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso já não tenha feito, apresente quesitos e indique 

assistente técnico, caso queira. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 
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comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001158-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR LAURENITA DOS SANTOS PACHECO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1001158-28.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. LUCIMAR 

LAURENITA DOS SANTOS PACHECO impetrou o presente Mandado de 

Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO 

RIO VERDE e PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO 

CONCURSO, Sra. IVANILDE ALVES BORBA RIGO, alegando, em síntese, 

que participou do concurso público realizado por meio do edital nº 

001/2013, tendo sido classificada em 131ª colocação para o cargo de 

professora de pedagogia, já tendo sido convocados/nomeados 112 

candidatos, e que, apesar da vigência do certame, a impetrada vem 

celebrando diversos contratos de caráter excepcional (serviço temporário 

por prazo determinado), com pessoas aprovadas em processos seletivos 

simplificados, inclusive tendo a própria impetrante prestado serviços desta 

natureza nos anos de 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Aduz a 

ocorrência de preterição de vaga, afirmando que existem vagas a serem 

preenchidas pelos aprovados no concurso 001/2013, porém, o Município 

persiste em abrir editais de processos seletivos simplificados para 

contratações temporárias. Requer a concessão de liminar determinando 

que as impetradas promovam imediatamente a sua convocação e 

nomeação. 2. É o relatório do necessário. Em julgamento submetido ao rito 

da repercussão geral, o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o 

entendimento de que a criação de vagas ou a abertura de novo concurso 

para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não 

gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados 

fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de 

preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral, DJe de 18.4.2016). No que tange à contratação 

precária, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, 

Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) entende válida a 

contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da 

prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de 

cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, 

pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo 

vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva. É 

necessário averiguar a ilegalidade da contratação e a existência de 

cargos vagos. Nesse sentido vem decidindo também o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016; AgInt no RMS 

49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

25.8.2017. No caso em análise, antes de analisar o pedido liminar, entendo 

que se faz indispensável a oitiva das autoridades apontadas como 

coatoras, oportunizando-lhes esclarecimentos acerca das contratações 

temporárias realizadas. 3. Sendo assim, notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que preste as informações que julgar necessárias, no 

prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), devendo sobretudo 

detalhar as condições das contratações temporárias denunciadas pela 

impetrante (finalidade, jornada, prazo, etc.). 3.1. Em seguida, prestadas ou 

não as informações, colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 

10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 3.2. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberação. 3.3. Intime-se. Cumpra-se. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001164-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA DE MELO VAREJAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1001164-35.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. ALICE MARIA 

DE MELO VAREJÃO impetrou o presente Mandado de Segurança, com 

supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE e 

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO, Sra. 

IVANILDE ALVES BORBA RIGO, alegando, em síntese, que participou do 

concurso público realizado por meio do edital nº 001/2013, tendo sido 

classificada na 105ª colocação para o cargo de monitora de 

creche/escola, já tendo sido convocados/nomeados 79 candidatos, e que, 

apesar da vigência do certame, a impetrada vem celebrando diversos 

contratos de caráter excepcional (serviço temporário por prazo 

determinado), com pessoas aprovadas em processos seletivos 

simplificados. Aduz a ocorrência de preterição de vaga, afirmando que 

existem vagas a serem preenchidas pelos aprovados no concurso 

001/2013, porém, o Município persiste em abrir editais de processos 

seletivos simplificados para contratações temporárias. Requer a 

concessão de liminar determinando que as impetradas promovam 

imediatamente a sua convocação e nomeação. 2. É o relatório do 

necessário. Em julgamento submetido ao rito da repercussão geral, o 

Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criação 

de vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE 837.311/PI, Relator Min. 

Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe de 18.4.2016). No que 

tange à contratação precária, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, 

TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) 

entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar 

a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a 

existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros 

não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da 

existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em 

cadastro reserva. É necessário averiguar a ilegalidade da contratação e a 

existência de cargos vagos. Nesse sentido vem decidindo também o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 

14.10.2016; AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, DJe 25.8.2017. No caso em análise, antes de analisar o 

pedido liminar, entendo que se faz indispensável a oitiva das autoridades 

apontadas como coatoras, oportunizando-lhes esclarecimentos acerca 

das contratações temporárias realizadas. 3. Sendo assim, notifique-se a 

autoridade impetrada a fim de que preste as informações que julgar 

necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), 

devendo sobretudo detalhar as condições das contratações temporárias 

denunciadas pela impetrante (finalidade, jornada, prazo, etc.). 3.1. Em 

seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o parecer do 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 

3.2. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. 3.3. Intime-se. 

Cumpra-se. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000021-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE CLARICE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000021-11.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DILCE CLARICE DOS SANTOS Vistos. 1. Manifeste-se o banco autor sobre 

o depósito de id. num. 12390128 e 12390141 no prazo de quarenta e oito 

(48) horas. 2. Em seguida, nova vista ao réu, em igual prazo. 3. Após, cls.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003720-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. U. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003720-78.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: FABIANI PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S.A. Vistos. 1. Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a 

parte autora tenha declarado “não ter condições de arcar com as custas 

processuais", não trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida 

assertiva. 2. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se ocaso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, além de indicar o(s) 

endereço(s) eletrônico e profissão (s) da(s) parte(s), conforme disposto 

no art. 319, II, CPC. 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 18 de Novembro de 2016 Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 149455 Nr: 9335-32.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHSTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES ADA 

SILVA - OAB:23208/O

 INTIMAÇÃO da douta advogada da parte requerida para que no prazo 

legal se manifeste acerca dos documentos de fl,58/89 aportados ao feito.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001167-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001139-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON MARQUES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84380 Nr: 3909-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESSURE COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMUTEC COMPRESSORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Ventura Soares Zanuto 

- OAB:31733, LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB:29663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35975 Nr: 988-54.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DORLI GATTO, JULIETA TEREZINHA DALLE 

LASTE GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A (AG. LUCAS DO RIO 

VERDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 988-54.2010.811.0045.

Considerando que a decisão proferida no agravo de instrumento, 

interposto pela empresa executada nº 1003670-56.2017.8.11.0000 (fls. 

373-381), não transitou em julgado, dado a interposição de recurso, 

conforme se observa da consulta processual em anexo, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de liberação dos valores (fls. 382/385) e determino que se 

aguarde a decisão definitiva pela Superior Instância.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28907 Nr: 2930-92.2008.811.0045
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES DOS SANTOS, NELSON ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 Processo n° 2930-92.811.0045 – Código n° 28907.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por 

Nelson Alves dos Santos contra Banco Finasa S/A, ambos já qualificados 

nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente, registrando-se a forma de divisão e os 

dados bancários informados na petição juntada nas fls. 397/398 dos 

autos. Proceda-se a intimação do exequente, mediante a expedição de 

carta guarnecida com aviso de recebimento, acerca da liberação dos 

valores em dinheiro, realizada através da ordem de expedição de alvará 

[art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da ação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14704 Nr: 613-29.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:2287-B

 Processo n.º 613-29.2005.811.0045.

Proceda-se à expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A, com a finalidade 

de requisitar, no prazo de 5 (cinco), a vinculação do valor depositado no 

processo (fl. 167), para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Tão logo realizada a vinculação do valor, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação em favor do exequente, registrando-se os dados bancários 

indicados na petição juntada na fl. 173 dos autos. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 946-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES FAVARETTO, IZABEL GIORDAN FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se alvará de 

liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol dos 

exequentes, registrando-se os dados bancários informados na petição 

juntada nas fls. 448/451. Proceda-se a intimação dos exequentes, 

mediante a expedição de carta guarnecida com aviso de recebimento, 

acerca da liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem 

de expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da ação.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125506 Nr: 3245-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON GRAVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA 

LTDA, WASHINGTON LUIZ MAYER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3245-42.2016.811.0045. (...). Por conseguinte, diante desta 

perspectiva, tomando-se em consideração que a metodologia utilizada, 

para efeito de ultimação da avaliação do bem móvel, prestou reverência 

aos critérios e parâmetros previstos na norma de regência, dado a 

inexistência de vestígios que deixem evidenciar, à primeira vista, a 

existência de erro material, HOMOLOGO a avaliação (fls. 

39/40).AUTORIZO a alienação dos bens penhorados, por iniciativa 

particular [art. 879 do Código de Processo Civil/2015], desde que pelo 

preço mínimo da avaliação, com depósito em juízo do valor da venda, 

estabelecendo, para tanto, prazo máximo de 06 (seis) meses [art. 880, §1º 

do Código de Processo Civil/2015].EXPEÇA-SE mandado de remoção dos 

bens móveis penhorados (fls. 86/87). Nomeio, para atuar na condição de 

depositário fiel dos bens móveis, objeto da penhora, o exequente. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel dos bens.EXPEÇA-SE 

mandado de reforço de penhora e avaliação dos bens do devedor, até a 

garantia integral da dívida, cuja diferença remonta em R$ 136.620,75 (fl. 

107). O oficial de justiça deverá proceder de imediato à penhora dos bens, 

descrevendo-o pormenorizadamente e avaliando-o, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, os executados [art. 154, inciso 

V c/c os arts. 523, § 3º e art. 829, § 1º, todos do CPC].Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101636 Nr: 22324-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GUILHERME ARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI EDUARDO SANO LAURINDO - 

OAB:OAB/MT 10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUIZ FILIPI CORDEIRO 

JACOMO - OAB:45.635OAB/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO 

- OAB:6.222, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 Intimação da parte requerida sobre o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37535 Nr: 2572-59.2010.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: MGAF, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamwnto dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89101 Nr: 3006-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BALESTIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, 

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 Processo n.º 3006-43.2013.811.0045.

Oficie-se ao Juízo “ad quem” prestando as informações complementares 

solicitadas (fls. 412/413).

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o 

recolhimento das custas judiciais deste processo executivo, conforme 

determinado na decisão juntada na fl. 312 dos autos.

Após, comprovado o pagamento das custas, expeça-se ofício ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, proceda ao cancelamento da averbação da certidão 

premonitória, junto aos imóveis objeto das matrículas juntadas nas fls. 

331/379 dos autos.

Cumpra-se integralmente a decisão encartada na fl. 312 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111044 Nr: 4446-06.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES, YASUDA MARÍTIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710/MG, WOLNEY MORAES ALVIM - OAB:136.883/MG

 Processo n.º 4446-06.2015.811.0045.

Proceda-se à intimação do perito Dr. Mário Kaway Filho, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe nova data e horário para realização da 

perícia médica, a qual deverá ser agendada com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias, a fim possibilitar a intimação das partes e dos 

assistentes técnicos.

Tão logo designada a perícia, proceda-se à intimação das partes e seus 

advogados/procuradores/assistentes técnicos, para que compareçam no 

consultório médico do Dr. Mário Kaway Filho, cujo endereço deverá 

constar no mandado, a fim de que o requerente seja submetido à perícia.

Proceda-se à intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem sobre o conteúdo das informações prestadas pela 

Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A (fls. 354/355).

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

empresa denominada “Implementos Agrícolas Vence Tudo Imp. e Exp.”, 

devidamente intimada para prestar informações, se manifestou. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 145436 Nr: 6528-39.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. BRIGNONI & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13710-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6528-39.2017.8.11.0045.

Considerando-se que a empresa autora não foi intimada acerca da data da 

audiência de conciliação/medicação e que a mesma manifestou interesse 

na composição civil, com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo 

Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, DETERMINO a remessa do 

processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 30 de maio de 2018, às 10horas.

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, que 

outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade 

configura ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de 

multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º 

do Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22539 Nr: 430-87.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, ALBINO ZANATTA, ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, 

OLENDINO A. CASTELAN, ISAIR DOMINGOS AMBROSIO, JOÃO CARLOS 

DALAVERA, ARNALDO JOÃO VASIELEWSKI DE FREITAS, CRISTIANO 

KURMANN, ORLANDO JOSÉ BENDER, HOLDI TEREZINHA GASS BENDER, 

ALBERTO TOPANOTTI, ILVO VENDRÚSCULO, SAUL MARCHIORI, 

CLAUDINA PIAZZA TOPANOTTI, NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR 

GIARETA, JOSÉ NAKIRI, JOCI PICCINI, DAVID JOSÉ MIGNONI, SILVINO 

GUERREIRO DO AMARAL FILHO, TADEU DE CARLI, GILSON GREGÓRIO, 

ELIO FAQUINELLO, REINALDO ANTÔNIO MELCHIOR, MILTON NODARI, 

JANI ALVES, ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA, ORLEI JOSÉ GRASSELI, 

AIRTON CALLAI, PEDRO FERRONATO, LUIZ MATSUBARA, ANTÔNIO 

FAGUNDES DE OLIVEIRA, IVO LAZZARI, ELIO PEREIRA, N.G ARTMANN & 

CIA LTDA, GENILDE FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT, JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Intimação do(a) Dr(a). ADELAR COMIRAN, OAB MT/5.079, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24702 Nr: 2530-15.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO BALABAM, JOÃO CARLOS 

BALABAN, ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 
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OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5.033, LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Intimação do(a) Dr(a). ADELAR COMIRAN, OAB MT/5.079, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24883 Nr: 2743-21.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ANTÔNIO MELCHIOR, ADM 

EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, EDUARDO 

FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5.033

 Intimação do(a) Dr(a). ADELAR COMIRAN, OAB MT/5.079, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80571 Nr: 4650-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SELINGER, COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS, 

WALMENIR CÂNDIDO DA SILVA, LEONILDO ANTÔNIO BACCIN, ARI 

ANILDO HELBICH, OSMAR BLASS, JOSÉ LUIZ PICOLO, IVO MAZIERO, 

ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI, IDO KOTHE, JOSÉ SOUTHIER, VICTORINO 

VINAGA, ISAIR DOMINGOS AMBROSIO, ARDILHO BORTOLASSI, NERI 

GUILHERME ARTMANN, VALDIR GIARETA, ALTAIR PASQUALI, OLIMPIO 

ANGELO SCARATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). ADELAR COMIRAN, OAB MT/5.079, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24091 Nr: 1932-61.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ROBERTO CORTESIA, NEUSA 

CARMELITA KORTZ, ANTONIO FORTUNATO ESTOQUEIRO, SANDRA 

SALETE STOQUERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Intimação do(a) Dr(a). ANDRÉ PEZZINI, OAB-MT Nº 13.844-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83391 Nr: 2877-72.2012.811.0045

 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: CILDO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANILZA ALMEIDA VINCENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO JOSE ROSSATO 

JUNIOR - OAB:8599/MS, LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS

 Intimação do(a) Dr(a). CRISTIANO ANTONIO LORESETTI, OAB MT/18.999, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112352 Nr: 5118-14.2015.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANILZA DE ALMEIDA VINCENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). CRISTIANO ANTONIO LORESETTI, OAB MT/18.999, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84602 Nr: 4141-27.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, NERI GELLER, WAGNER 

CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, DERLISE MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira 

de Souza - OAB:MT0021223O

 Intimação do(a) Dr(a). DERLISE MARCHIORI, OAB MT/20.014-O, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85273 Nr: 4851-47.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NERI GELLER, WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 
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OAB:8.347/MT, DERLISE MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira 

de Souza - OAB:MT0021223O

 Intimação do(a) Dr(a). DERLISE MARCHIORI, OAB MT/20.014-O, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37752 Nr: 2789-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L. BITENCOURT CRISTALDO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB MT/11.538, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 1387-49.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIANO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB MT/11.538, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90994 Nr: 4889-25.2013.811.0045

 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: JOISE CRISTINA JACOMETO BALIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529/ES

 Intimação do(a) Dr(a). GILBERTO CRISTOFOLINI, OAB MT/15882, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120260 Nr: 671-46.2016.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDL, ERDL, ERDLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDL, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). KLEBER TRASSI DE BRITO, OAB MT/20.958-B, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90061 Nr: 3947-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DA ROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Intimação do(a) Dr(a). LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES, OAB 

MT/11.445-O, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41840 Nr: 2149-65.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). LUCIVANI BREMBATTI, OAB MT/10691, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137832 Nr: 2158-17.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUBERT NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGISA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). LUCIVANI BREMBATTI, OAB MT/10691, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32085 Nr: 2068-87.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROUNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, EVELINE DELURDES MIRANDA, MANOEL RICARDO 

VIANA DE CASTRO, LELIO JOSÉ TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO, OAB 
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MT/16711, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34527 Nr: 19-39.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBIOSUL-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO VALDIR SCHVINN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SEGAT - 

OAB:75279/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Intimação do(a) Dr(a). RONALDO CESARIO DA SILVA, OAB MT/6781, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94302 Nr: 1257-54.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS DIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS 

LTDA-ME, MAIDI GLACI SIGNOR, JOÃO LUIZ SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA LANGE BORGES 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, JÉSSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES 

ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 Intimação do(a) Dr(a). SÉRGIO LUIS DALTO DE MORAES, OAB 

MT/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2097 Nr: 155-22.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fernando Martins Baraldi 

- OAB:8970-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB MT/4427, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24469 Nr: 2286-86.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, FABIANA APARECIDA 

PUHL, VANDERLEI CECHINATTO, FÁTIMA DERLI CECHINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974-B

 Intimação do(a) Dr(a). ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB MT/4427, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32755 Nr: 2500-09.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 

PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CEZAR BIKHAN, MARCOS KIRKHAN, 

MARIA ADELIA KERN BIRKHAN, SAMANTA IZABELE KERN BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB MT/4427, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38948 Nr: 3976-48.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LEANDRO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB MT/4427, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43237 Nr: 3543-10.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAPE AGROPECUÁRIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CALZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580

 Intimação do(a) Dr(a). ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB MT/4427, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85928 Nr: 5590-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CALZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAPE AGROPECUÁRIA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 Intimação do(a) Dr(a). ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB MT/4427, nos termos 
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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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000503-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ANTONIA SCHOLL BARBIERI (EMBARGANTE)

RICARDO SCHOLL (EMBARGANTE)

ALBERTO JOSE GIARETTA (EMBARGANTE)

SERGIO BARBIERI (EMBARGANTE)

RENATE SCHOLL (EMBARGANTE)

MARILISE SCHOLL GIARETTA (EMBARGANTE)

CLAUDIA SCHOLL URIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000503-90.2017.811.0045. Com espeque no conteúdo 

normativo do art. 437, §1º do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação dos embargantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre o conteúdo dos documentos juntados pelo embargado 

(evento nº 11366834). Depois, voltem conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 27 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000743-79.2017.8.11.0045

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:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000743-79.2017.811.0045. Proceda-se à intimação da 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001421-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001421-94.2017.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 

1º DO ART. 919 DO NCPC. I. Nos termos do art. 919, §1º do Novo Código 

de Processo Civil (art. 739-A, § 1º, do CPC de 1973), o juiz poderá atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o 

prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação, e, ainda, que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução. II. In casu, não comprovado o requisito da 

garantia do juízo, não há como deferir o efeito suspensivo. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70066881129, 

17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 

31/03/2016) — com destaques não inseridos no texto original. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Não preenchidos os requisitos do 

artigo 919, § 1º do CPC/2015, inviável o recebimento dos embargos à 

execução no efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70066641572, 11.ª Câmara Cível, Relator: Des. Antônio Maria Rodrigues de 

Freitas Iserhard, julgado em 13/04/2016) — com destaques não inseridos 

no texto original. Por via de consequência, diante desta perspectiva, à 

míngua da pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, 

depósito ou caução, devidamente formalizados no processo executivo, 

com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os 

embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. 

Proceda-se à intimação da exequente, através do advogado constituído, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 

de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000531-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CRISTINA JULIAO (EXEQUENTE)

L. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000531-58.2017.811.0045. Recebo a emenda à inicial. 

Proceda-se à intimação do executado, mediante a expedição de mandado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 528, § 8.º c/c o art. 523, ambos 

do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil]. Expeça-se 

ofício ao departamento de recursos humanos da Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia, em que o executado desempenha atividades 

laborais, com o propósito de requisitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

efetivação do desconto em folha de pagamento do devedor, fazendo 

consignar, de maneira expressa, as especificações e comandos 

registrados na sentença que fixou a verba alimentar e que os recursos 

financeiros deverão ser depositados na conta bancária, pertencente à 
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representante legal da menor. Registre-se, igualmente, que o não 

cumprimento da ordem judicial acarretará em responsabilização criminal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001273-83.2017.811.0045. Em sede de juízo de retratação, 

realizado no recurso de agravo de instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código 

de Processo Civil], Mantenho a decisão judicial que indeferiu o pedido 

liminar, por seus próprios fundamentos. Abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. 

Depois, voltem conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002053-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES GUTZEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEER FEST (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002053-57.2016.8.11.0045. 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. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo engendrado no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que não 

subsistem elementos ou evidências contundentes que demonstrem risco 

concreto de dano atual e iminente, condição necessária para a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que o imóvel foi adquirido em 

26/05/1998 (evento nº 1875815) e vem sendo locado/ocupado pela 

requerida pelo menos desde 26/05/2014 (evento nº 9152930), sem que 

tivesse qualquer insurgência da autora. O longo tempo transcorrido, desde 

o surgimento do direito, sem qualquer reclamação, interpõe-se como 

obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência, de modo que 

as alegações da requerente e os documentos acostados no processo 

devem ser complementados pela instrução processual, sob o crivo do 

contraditório e ampla defesa. Por conseguinte, devido a não-configuração 

do fundado risco de ineficácia do provimento final (‘periculum in mora’) e 

tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida 

‘inaldita altera pars’, é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Proceda-se à intimação das partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004442-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANI ROQUE CONTI (EXECUTADO)

CRISTIANE DE GOIS DE ARAUJO CONTI (EXECUTADO)

J R CONTI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004442-15.2016.8.11.0045. Intimem-se os executados para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem cópia da matrícula atualizada 

do imóvel indicado à penhora. Após, voltem conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002121-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LARA CESCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002121-07.2016.811.0045. Proceda-se à citação da 

requerida Lojas Hermes, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, registrando-se o referencial de endereço noticiado na 

petição juntada no evento nº 6823166, 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]. Proceda-se também à expedição de ofício à 

Empresa Meta Call Center, registrando-se o referencial de endereço 

noticiado na petição juntada no evento nº 6823166, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente o acordo de quitação do débito realizado com a 

autora Carla Lara Cesca, objeto dos recibos de pagamento encartados no 

evento nº 6823180, a fim de viabilizar a declaração de extinção da dívida, 

com a pertinente exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção 

ao crédito. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-27.2017.8.11.0045

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:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000740-27.2017.811.0045. Proceda-se à intimação da 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001955-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZEFERINO DOS SANTOS FORLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001955-38.2017.811.0045. Considerando o teor da 

manifestação da autarquia requerida (evento nº 11533281), mantenho a 

decisão que destituiu o Dr. Guido V. Cespedes do encargo a ele conferido 

e, ao mesmo tempo, nomeou como perito nos autos o ilustre médico, Dr. 

Mário Kaway Filho (evento nº 8728737). Proceda-se à intimação do perito 

nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe data e horário para 

realização da perícia médica. Tão logo informada a data da perícia, 

proceda-se à intimação da partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Mário Kaway Filho, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GERMANO PLETSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001425-34.2017.8.11.0045. INDEFIRO o requerimento de 

concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo da 

redação da petição inicial e documentos e da consulta realizada no 

sistema informatizado RENAJUD, que segue no anexo, depreende-se que 

existem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que o 

autor não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e 

tampouco que, devido ao valor das custas judiciais, podem, no estado 

potencial, ser privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da unidade familiar. É que, do confronto/cotejo 

analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar, 

com grau mínimo de segurança, que o requerente possui patrimônio 

pessoal razoável — na medida em que figura como proprietário de bem 

imóvel rural de grande extensão, com cerca de 3000ha de área e, 

inclusive, seis veículos automotores —, que denota, por inferência 

racional, a existência de sinais exógenos de riqueza e de condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais. 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição 

do processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de abril de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 109496 Nr: 3654-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/MT

 Vistos etc.,

Denúncia - fls. 05/08.

Recebimento da denúncia em 29/06/2015 – fls. 75/77.

Citação pessoal do acusado – fl. 85.

Resposta à acusação por meio de Advogado constituído – fl. 90.

Instrução Probatória – fls. 108/114.

Memoriais Escritos da Acusação – fls. 115/128.

Memoriais Escritos da Defesa – fls. 138/144.

Pronúncia – fls. 155/158, dando o réu Thiago Henrique Alves de Oliveira 

como incurso no crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Intimação pessoal do acusado da sentença de pronúncia – fl. 163.

Trânsito em Julgado da sentença – fl. 167.

É o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a 

serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se 

pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 170 e 172.

Designo julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 08h00min.

Intime-se o Ministério Público, o réu, requisitando-o, se necessário e, seu 

Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas partes na fase do 

art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.

Quanto as residentes fora desta Comarca faculto as partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).

A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir todas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130708 Nr: 6009-98.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 

- OAB:20440/O, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Diante do teor do petitório de fls. 39/42 e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), DECLINO da 

competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da 

Execução Penal de Nova Ubiratã/MT, com as baixas e anotações de estilo, 

consignando nossas sinceras homenagens.

2. Consequentemente, cancelo a realização da audiência de justificação 

designada à fl. 38.

3. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 23154 Nr: 1159-16.2007.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PEREIRA PINTO, VALDIR BATISTA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR BATISTA DA COSTA, Filiação: 

Maria Batista da Costa, data de nascimento: 02/07/1970, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 

066-84140973. 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: ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para o fim de 

CONDENAR o Acusado ADELINO PEREIRA PINTO na pena do artigo 155, § 

1º, do Código Penal, e CONDENAR o Acusado VALDIR BATISTA DA 

COSTA na pena do artigo 155, § 1º, do Código Penal.Atento ao princípio da 

proporcionalidade e ao preceito emanado do artigo 68 do Código Penal, 

tendo ainda como premissa básica a imposição de reprimenda necessária 

e suficiente à reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 29, 

do mesmo Diploma Legal, passo à individualização trifásica da pena.1)DO 

ACUSADO ADELINO PEREIRA PINTOCIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 

DO CÓDIGO PENAL)O delito de furto possui pena de reclusão de 01 (um) a 
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04 (quatro) anos, e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se alta 

reprovabilidade da conduta, pois o acusado traiu a confiança da pessoa 

que lhe deu carona, e furtou o amigo deste. Quanto aos antecedentes, o 

Acusado é primário. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o Réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, nem de afinação especial do delito praticado com a 

personalidade do agente. Acerca dos motivos e às circunstâncias, é de 

se observar que são reprováveis, destacando que o acusado foi preso 

quando estava com terceiro e com uma moto furtada já em local distante 

da cidade. Quanto às conseqüências são razoáveis, vez que o dinheiro 

não foi devolvido, e, sendo verba trabalhista, tinha caráter alimentar para a 

vítima. No que concerne ao comportamento da vítima não visualizo 

facilitação pois estava dormindo dentro do carro de um amigo, e o furto só 

ocorreu por traição à confiança.Estabelece-se então, como medida 

razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a 

pena-base em 02 (dois) anos e 06 meses de reclusão.CIRCUNSTÂNCIAS 

LEGAIS (ATENUANTES/ AGRAVANTES)Verifico a presença de uma 

circunstância atenuante, quer seja, a menoridade, eis que o Acusado era 

menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do Código Penal), razão pela 

qual diminuo a pena em 03 meses.Inexistem circunstâncias 

agravantes.CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA OU AUMENTO.Não há 

nenhuma causa de diminuição de pena.Há causa de aumento de pena 

presente nestes autos, relativa ao art. 155, § 1º, (furto praticado durante o 

repouso noturno) que se refere ao aumento de 1/3 (um terço). Assim, 

sendo a pena-base de 27 meses, o aumento de 1/3 (um terço) 

corresponde a 09 meses, o que totaliza 36 meses, ou seja, 03 (três) 

anos.DA MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 35 dias-multa.Lanço, para justificar tais operações aritméticas a 

mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de 

liberdade, descontando a menoridade (05 dias) aumentando a pena devido 

a causa de aumento (10 dias).Fixo, portanto, a pena de multa em 40 

dias-multa (aumentando-se 1/3 da pena) e, considerando a capacidade 

econômica do Réu, fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para 

cada dia multa.A pena de multa acima aplicada deverá ser paga pelo 

Acusado no prazo de 10 (dez) dias contados do trânsito em julgado desta 

sentença, nos termos do art. 50 do CP.2) DO ACUSADO VALDIR BATISTA 

DA COSTACIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)O 

delito de furto possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e 

multa.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o Réu possui registros 

de antecedentes em seu desfavor (mas houve extinção da punibilidade, 

ou seja, não serão considerados). Quanto à conduta social, não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser o Acusado uma 

pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. 

Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, nem de afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos e às 

circunstâncias, é de se observar que são reprováveis, destacando que o 

furto é de bem com valor considerável (de uma motocicleta), sendo que o 

acusado já estava em companhia de terceiro conduzindo a moto para 

outro município. Quanto às conseqüências são mínimas, vez que os 

objetos foram recuperados e entregues ao proprietário. E, nada se pode 

falar acerca do comportamento da vítima, vez que não estava presente no 

momento do furto.Estabelece-se então, como medida razoável e 

necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 

anos e 06 meses de reclusão.CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS (ATENUANTES/ 

AGRAVANTES)Verifico a presença de uma circunstância atenuante, quer 

seja, a confissão do Réu, (art. 65, III, “d”, do Código Penal), assim subtraio 

da pena 06 meses.Não o considero reincidente, vez que o registro que 

está nos autos teve a extinção da pretensão punitiva decretada (fls. 

186).CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA OU AUMENTO.Não há nenhuma 

causa de diminuição de pena.Há causa de aumento de pena presente 

nestes autos, relativa ao art. 155, § 1º, (furto praticado durante o repouso 

noturno) que se refere ao aumento de 1/3 (um terço). Assim, sendo a 

pena-base de 03 (três) anos, o aumento de 1/3 (um terço) corresponde a 

01 ano, o que totaliza 04 (quatro) anos.DA MULTAQuanto à pena de multa, 

a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do 

Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 70 dias-multa.Lanço, para 

justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada 

para o cálculo da pena privativa de liberdade, aplicando a atenuante de 

confissão (10 dias) e aumentando a pena devido a causa de aumento (20 

dias).Fixo, portanto, a pena de multa em 80 dias-multa e, considerando a 

capacidade econômica do Réu, defendido por defensor dativo, fixo em 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia multa. A pena de multa 

acima aplicada deverá ser paga pelo Acusado no prazo de 10 (dez) dias 

contados do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 50 do 

CP.DA PENA DEFINITIVAPORTANTO, CONDENO O RÉU ADELINO PEREIRA 

PINTO, VULGO “CEARÁ” AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 03 ANOS DE 

RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE 

FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, NA FORMA DO ARTIGO 

155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. E PENA DE MULTA FIXADA EM 40 

DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO PARA 

CADA DIA-MULTA. OUTROSSIM, CONDENO O RÉU VALDIR BATISTA DA 

COSTA, VULGO “NEGÃO” AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 04 ANOS DE 

RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, FURTO MAJORADO PELO 

REPOUSO NOTURNO, NA FORMA DO ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO 

PENAL. E PENA DE MULTA FIXADA EM 80 DIAS-MULTAS, NO VALOR 

MÍNIMO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO PARA CADA DIA-MULTA. DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA/SURSIS – RÉU ADELINO PEREIRA PINTONos 

termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a 04 (quatro) anos e o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a culpabilidade 

indica que a substituição da pena é suficiente para a reprovação do 

delito.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA/SURSIS – RÉU VALDIR BATISTA DA 

COSTA Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena 

privativa de liberdade aplicada não é superior a 04 (quatro) anos e o crime 

não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a 

culpabilidade indica que a substituição da pena é suficiente para a 

reprovação do delito.ENCERRAMENTOOs Réus poderão recorrer em 

liberdade, vez que se encontram soltos e não surgiram novos fatos que 

recomendassem a prisão.Com fundamento no artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, condeno o Réu Adelino Pereira Pinto a pagar à 

vítima Inoel Alves Petronilio à quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e o 

Réu Valdir Batista da Costa a pagar à vítima Gilmar Maciel à quantia de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais), pelo dano material sofrido para consertar a 

ignição da moto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em 

julgado da presente, mediante deposito em juízo. Após o trânsito em 

julgado, lancem o nome dos Réus no rol de culpados. E nos termos do art. 

22, § 1º, da lei 8.906/1994 c.c. art. 4º do Provimento n.º 09/2007-CGJ, 

ARBITRO em favor do ilustre advogado, Dr. Valdir Miquelin, OAB/MT 4.613, 

verba honorária no importe de 09 URH’s (Resolução n.º 

096/2007-OAB/MT), considerando o zelo e profissionalismo com que 

patrocinou a defesa do Acusado Valdir Batista da Costa, devendo ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso, visto o conflito de interesse do réu 

Adelino Pereira Pinto defendido pela Defensoria Pública.Expeçam-se as 

correspondências aos órgãos de estatísticas, Justiça Eleitoral, e demais 

órgãos competentes.Isento os Réus dos pagamentos das despesas 

processuais, vez que foram assistidos pela Defensoria Pública (Réu 

Adelino) e Defensor Dativo (Réu Valdir). Expeça-se Carta de Guia, e o que 

mais for necessário.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 25 de outubro de 2012.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz 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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de outubro de 2016

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003364-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003364-49.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANDRE FIGUEREDO 

DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois 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. 

PRELIMINAR: RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO: Defiro a retificação do 

pólo passivo, requerida na contestação, para SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA, CNPJ nº 00.497.373/0001-10. FALTA DE DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS A PROPOSITURA DA AÇÃO E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL: 

Rejeito a presente preliminar tendo em vista que a própria reclamada 

confirma o endereço do reclamante nas telas comprobatórias juntadas (Id 

10398487). MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Trata-se de ação de pedido indenizatório e repetição de indébito, em que o 

autor alegou ter sido cobrado indevidamente no valor de R$ 99,00 

(noventa e nove reais), que foi descontado diretamente de sua conta 

bancária por “visita técnica”, da reclamada, que não ocorreu. Requereu a 

repetição de indébito do pagamento referente à cobrança pela visita 

técnica e indenização por danos morais. Contestado e instruído o feito, a 

reclamada não comprovou ter havido a visita técnica. Conquanto a 

requerida não tenha apresentado comprovação de suas alegações, 

razão, em parte, assiste ao requerente. O pedido de repetição de indébito, 

especificamente referido ao valor correspondente à visita do técnico, é 

justificado, uma vez que tal serviço não foi realizado. No que tange ao 

dano moral, o pedido não merece prosperar. Para a concessão da 

reparação pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral, 

consubstanciado na afronta a algum dos atributos da personalidade, como 

a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem do demandante, 

o que não ocorreu. O descumprimento contratual, em regra, não configura 

o direito ao pagamento de indenização extrapatrimonial, salvo em casos 

excepcionais, quando demonstrada a lesão à esfera íntima. No caso dos 

autos, embora reconhecidos os transtornos enfrentados, não há lesão 

aos atributos da personalidade. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para: a) Condenar a 

reclamada ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada de 

R$ 99,00 (noventa e nove reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi debitada, acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003364-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ - Secretária de Fazenda do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000914-02.2018.8.11.0045 REQUERENTE: CLAUDEMIR 

GUEDES DA SILVA REQUERIDO: SEFAZ - SECRETÁRIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. CLAUDEMIR GUEDES DA SILVA, 

qualificado na inicial, ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

relação jurídica Tributaria cumulada com anulatória de Debito c/c Tutela 

Antecipada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA, sustentando, em síntese, que foi surpreendido 

com uma restrição emitido pelo requerido por supostamente dever a 

quantia de R$ 1.107,83 (um mil, cento e sete reais e oitenta e três 

centavos) a titulo de imposto do IPVA e não pago. Alega que, o referido 

valor já foi devidamente pago, conforme comprovante em anexo, bem 

como informou ao reclamado o pagamento para que fosse retirada a 

restrição vinculado ao seus dados cadastrais, no entanto não obteve 

êxito. Por fim, requer em sede de antecipação de tutela a sustação do 

protesto, oficiando o cartório de 2º Oficio desta urbe. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão do 

seu nome do cadastro de restrição ao crédito. Verifico, assim, que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados, uma vez que a 

manutenção do nome da reclamante no cadastro de restrição ao crédito 

afigura-se indevida e abusiva, mormente quando decorre de cobrança 

indevida, uma vez que o autor juntou comprovante da divida devidamente 

pago. Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos, entendo 

que está presente prova apta ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida 

pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada promova suspensão do protesto, vinculado 

aos seus dados pessoais, no valor de R$ 1.107,83 (um mil, cento e sete 

reais e oitenta e três centavos), ou a suspensão de seus efeitos, caso já 

tenha sido protestado, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais)sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados à parte reclamante. Oficie-se ao Cartório de 2º Ofício 
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de Lucas do Rio Verde, para promover suspensão do protesto ou de seus 

efeitos. Deixo de agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 

do CPC em razão de entender que o presente feito não permite 

autocomposição. Cite-se o Requerido, constando do chamamento judicial 

as advertências legais da revelia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002007-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002007-34.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADELIA SOARES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 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. Após, 

conclusos para análise do pedido de penhora via sistema BACENJUD, de 

acordo com o pedido formulado pelo exequente. No caso eventual 

pagamento sobre valor incontroverso, expeça-se o competente Alvará. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011124-95.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO - Telemat Celular S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011124-95.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MARIANA SOUZA 

BAHDUR ROMUALDO REQUERIDO: VIVO - TELEMAT CELULAR S/A Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado 

decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de 

fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram 

suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de 

Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri 

– Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal 

peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de 

omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro 

de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão da decisão que diminuiu o valor da multa 

imposta por não cumprimento da obrigação, entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço os embargos de 

declaração e não os acolho. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004484-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO POLENTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004484-30.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEILIANE 

APARECIDA DOS SANTOS, RODRIGO POLENTINA DE SOUZA 

REQUERIDO: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI 

EIRELI Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO: No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois 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. 

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO: Primeiramente, trata-se sim de relação de 

consumo, tratando-se o requerido de FORNECEDOR, que opera a inversão 

do ônus da prova, forte no art. 6º, VIII, do CDC, que não desonera a parte 

autora em comprovar ainda que minimamente o fato constitutivo do direito 

alegado, a teor do que preconiza o art.373, I, do NCPC. Considerando que 

os pagamentos referentes à compra foram realizados em 2012, retirados 

em 2017, entretanto alegado que os autores já haviam tomado 

conhecimento da entrega a terceiro em 2014, ainda que considera-se a 

data de 2014 como início do prazo prescricional, este não opera pois não 

restou implementada a prescrição, ocorre que o ajuizamento da ação 

deu-se em 2017, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 

Assim, vai afastada a preliminar de prescrição, passo a análise do mérito 

da causa. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em síntese, os autores referiram-se que em 2012 realizaram negócio 

jurídico com a ré pelo qual adquiriram mercadorias (materiais de 

construção) os quais não foram retirados quando da compra, sendo que 

requereram as mercadorias em 2017. Referiram-se que haviam combinado 

com o réu entrega posterior. Disseram que em 2017, quando pretenderam 
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retirar os materiais, não foi possível retirar os 40 (quarenta) sacos de 

cimento, por alegação da reclamada de entrega a outra pessoa, Sr. Luiz 

Pavan, desconhecido dos requerentes, motivo pelo qual pretendem a 

devolução dos valores pagos bem como indenização por danos morais. 

Juntaram documentos. A reclamada alega que entregou o material, ao Sr. 

Luiz Pavan, mediante autorização da requerente. Que esta tomou ciência 

da entrega para terceiro em 2014, que não se aplica o CDC ao caso em 

espécie, razão pela qual deve ser decretada revelia trienal. O réu, em 

contestação, expõe os fatos de modo a confirmar a tese dos próprios 

autores. Disse ter entregue as mercadorias a Luiz Pavan, pessoa indicada 

pelo próprio autor, entretanto não junta comprovante de autorização do 

autor, ônus que lhe incumbia frente a inversão do ônus da prova. Assim, 

no mérito, depreende-se que a pretensão merece suporte, pois 

comprovado que a loja ré vendeu as mercadorias e não fez a entrega 

regularmente, entregando à pessoa errada sem autorização dos 

demandantes. Logo, houve desacordo comercial, este ocorreu em relação 

à loja ré, que não cumpriu a obrigação que lhe cabia, entregando as 

mercadorias adquiridas à pessoa não indicada pelo comprador. E, 

incorrendo a requerida em prática de agir ilícito, há falar em pretensão 

indenizatória. Entretanto, não da forma pretendida pelos requerentes, pois 

o demandado não deve ser condenado a arcar com custas de compra de 

outros materiais, mormente, apenas os quais recebeu o valor e deixou de 

entregar a mercadoria, os quarenta sacos de cimento. Por fim, no que 

tange ao arbitramento de indenização a título de dano moral, em que pese 

o notório aborrecimento causado aos autores, em razão do atraso da 

negativa de entrega, entendo que tal fato por si só é insuficiente para 

justificar a indenização. Neste sentido: “SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) 

2.- Indenização por danos morais. Hipótese de mero inadimplemento 

contratual, sem maiores desdobramentos. Lesão moral afastada. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE” 

(TJSP, Rac nº 0023766-18.2010.8.26.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. 

Des. Donegá Morandini, j. 28.05.13).” Logo, é pressuposto do dever de 

indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus 

de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, 

inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do 

cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende a 

contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito 

subjetivo legalmente tutelado. Assim, não há falar em indenização a título 

de danos morais no proceder da reclamada. Ante o exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim 

de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos materiais, 

ao pagamento da quantia equivalente a R$ 794,00 (setecentos e noventa e 

quatro reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir 

do desembolso (20/01/2012) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA BARBOSA DO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002176-21.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE PEREIRA 

BARBOSA DO BONFIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. No tocante à preliminar de ausência de 

interesse de agir, verifico que a mesma não merece acolhimento, vez que, 

conforme se verá adiante, restaram demonstradas a necessidade, 

utilidade e adequação da providência requerida em juízo. Alega a parte 

autora, que houve restrições em seu nome referente a débitos lançados 

pela empresa requerida. A empresa requerida não logrou êxito em 

comprovar a legalidade das negativações. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A 

reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, 

que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem causal 

válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro 

na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se 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 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte possui 

negativação posterior à discutida no presente feito, e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, 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$ 3.000,00, como forma de 

minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, 

com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula 

n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a inexistência do 

débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 
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a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de janeiro de 2018. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004033-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACIE FERREIRA DE VILHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 15/05/18 ÀS 16h, a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004682-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004682-67.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARINETE GOMES 

DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento 

Antecipado No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou anotação, junto ao SPC/SERASA, no valor de R$ 

303,87 (trezentos e três reais e oitenta e sete centavos). A Reclamada 

alegou que a culpa foi da reclamante que possui cartão de crédito e 

apresenta faturas de utilização. No entanto, apesar da Reclamada afirmar 

que a culpa é exclusiva da parte promovente, não trouxe aos autos 

documentos como contrato devidamente assinado, áudio de gravação ou 

se a contratação se realizou por meio de "call center". Situação essa que 

poderia comprovar a contratação dos serviços, afastando a tese da 

ocorrência de fraude no caso concreto. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Ante 

o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inicial para: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data 

em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu 

arbitramento; b) Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide 

devendo a reclamada providenciar a exclusão do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA – no prazo de cinco dias, a 

contar da publicação desta; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005189-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON HUBNER IANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005189-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALISSON HUBNER 

IANOSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Primeiramente, de suma importância frisar, por conveniente, que se afigura 

desnecessária a produção de prova em audiência, na medida em que não 

desponta como instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, 

porquanto as provas produzidas pelas partes, são suficientes para a 

compreensão dos acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de 

julgamento da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas 

tais questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo 

da demanda. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por ALISSON HUBNER IANOSKI, em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 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. Nesta toada, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 
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requerente, alega ser a inscrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes indevida, uma vez que alega não ter nenhum débito com a 

Requerida. Ressalte-se no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). D’outra banda, 

no que tange ao pedido de condenação por danos morais, penso que 

deva ser objeto de admissão. Ocorre que, o dano moral consolida-se 

como sendo todas aquelas lesões que têm a especial virtude de catalisar 

abalos a um bem integrante da personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III 

e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil 

de 2002. Há, na verdade, através da protagonização de uma conduta 

beligerante, violação a direito personalíssimo, tal como a honra, a 

liberdade, a saúde, a incolumidade psicológica, de forma a causar 

sofrimento, vexame e humilhação, que interfira no comportamento psíquico 

do ser; o dano moral possui como causa de reparação a ofensa aos 

valores extrapatrimoniais que integram a personalidade do indivíduo e 

pressupõe a ocorrência de um sofrimento psíquico a ser suportado. Por 

conseguinte, ao destrinchar o acervo de informações engendradas nos 

autos, depreende-se, máxime das circunstâncias que envolveram os fatos 

sub judice , que todo o ocorrido limitou-se à ação da empresa reclamada 

que, de forma abusiva, procedeu à inscrição do nome da 

consumidora/reclamante nos cadastros de inadimplentes. De fato, não se 

pode negar valor à premissa de que a existência de registro negativo no 

banco de dados da SPC e SERASA dá ensejo à perturbação emocional ao 

indivíduo, que causa abalo a incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

sua psique sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de 

relação de consumo mal resolvida, causadora de transtornos mais 

intensos do que aqueles que se podia esperar, principalmente 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Exatamente nesta 

toada, depreende-se que a existência do dano moral decorre in re ipsa , 

de tal sorte que a responsabilidade do agente exsurge do simples fato da 

violação do direito, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto, o qual vem presumido em face da conjuntura fática entabulada; 

o dano consuma-se com a inscrição indevida nos cadastros de 

inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis por que o dano 

moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano fático probatório. 

Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento psíquico da reclamante, 

como de qualquer outra pessoa em semelhante circunstância vexatória, 

que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos cadastros de proteção 

ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a contratempos e 

constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez definidos o dever de 

indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, portanto, a aquilatar a 

quantificação do dano moral suportado pela reclamante. Por conseguinte, 

partindo da premissa consistente no fato de que a manutenção ilegal do 

nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes do SCPC e SERASA 

conservou-se durante expressivo interstício temporal, adicionado ao 

cipoal de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, e, 

por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, 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$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Determinar a exclusão do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de 

fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Condenar a reclamada, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de março de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão 

proferida pela juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . 

[1] II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de março de 2018. Melissa de Lima 

Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005141-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005141-69.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANA DOS 

SANTOS FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal 

nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11870842), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (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). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PORTAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003185-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROSANGELA 

PORTAL DA SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

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 
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mérito e demais prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. . MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Nesse diapasão, o que se tem de relevante, para o deslinde da 

controvérsia, é que a parte autora sustenta que adquiriu passagens da 

requerida de Sorriso/MT para Porto Alegre//RS para o dia 25/05/2017, com 

saída prevista para às 07h:40min e chegada, em Cuiabá, prevista para às 

08h5omin do mesmo dia e, saída de Cuiabá/MT Às 13h33min. Com 

chegada em Porto Alegre/RS às 17h:03min, porém a saída de Cuiabá 

ocorreu apenas às 16h:00, ocasionando perda da conexão terrestre que 

levaria a autora à Tramandaí/RS. Pelo que requer danos morais. A parte 

reclamada atribuiu o atraso a necessidade de reparos técnicos 

inesperados. Ora, tendo a companhia aérea providenciado a realocação 

da autora em vôo, com previsão de chegada, ao destino final, com apenas 

02h50min. de atraso, não há falar em indenização por danos morais. Por 

certo que atrasos, independentemente do transporte utilizado, geram 

frustrações e estresse, porém, para que sejam tidos como situações 

indenizáveis, é necessário que ultrapassem a esfera do mero dissabor 

cotidiano. O fato de a relação ser de consumo, não exime o autor de 

comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. Em verdade, o autor 

vivenciou contratempos que eventualmente permeiam as típicas relações 

de comércio da vida moderna, o que é plenamente previsível. Na esteira da 

jurisprudência, a espera inferior ou até quatro horas para embarque, não 

enseja na caracterização do dano moral, não havendo razão bastante 

para o deferimento do pleito indenizatório. Nesse sentido: TRANSPORTE 

AÉREO. ATRASO NA CONEXÃO INFERIOR A QUATRO (04) HORAS. 

APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 141/2010 DA ANAC. AUSÊNCIA DE 

DEVER DE REPARAR DA COMPANHIA AÉREA. OVERBOOKING NÃO 

COMPROVADO. TRECHO BRASÍLIA- PORTO ALEGRE. 1. A despeito dos 

dissabores experimentados pelo autor em decorrência do atraso de três 

horas ao destino final, estando o retardo dentro do limite razoável de 

espera (4 horas), e tendo o autor sido realocado em voo diverso neste 

ínterim, não há responsabilidade civil da companhia aérea. Ademais, 

apesar do atraso ao destino final, inexiste nos autos comprovação de 

prejuízo a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo. 

2. Ausência de provas ou indícios, ademais, da ocorrência do alegado 

overbooking, sobretudo porque o desembarque do voo de Brasília a São 

Paulo se deu às 16h38min e o embarque de São Paulo para Porto Alegre 

ocorreu às 16h45min (fl. 11), tempo, portanto, extremamente exíguo para a 

conexão, o que, quiçá, deu causa a perda do ultimo trecho. Dano material 

e moral, portanto, não reconhecidos. 3. A falha no sistema de ar 

condicionado da aeronave igualmente não veio comprovada e, ainda que 

se considere verdadeira a alegação por conta da revelia, tal fato, por si 

só, não gera abalo moral, pois se trata de viagem de menos de 02 horas. 

Desconforto que não se mostra indenizável. 4. Reembolso de pontuação e 

valores utilizados com táxi que, decorrência lógica, não se mostra devido, 

pois o demandante empregou a passagem aérea adquirida por meio de 

utilização de pontos, ainda que em horário diverso. O pagamento do 

transporte de táxi igualmente não é reembolsável diante do tolerável 

atraso. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005085147, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

25/11/2014) Ressalto que a aplicação de sanção deve seguir uma 

interpretação restritiva, reservado àquelas situações que efetivamente 

tragam um efetivo prejuízo ao ofendido, afetando direito alusivo à 

personalidade, sob pena de banalizar um instituto criado com o nítido 

caráter reparatório, além de punitivo. Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido, pleiteado pelo autor e declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005132-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VICENSOTI GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ZAMBIASI - ME (REQUERIDO)

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005132-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FERNANDO 

VICENSOTI GARCIA REQUERIDO: TREND FAIRS & CONGR OPER DE 

VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA, JOELMA ZAMBIASI - ME Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal 

nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11871158), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (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). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WIGLES ROMEU MARTINS DA SILVA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004741-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WIGLES ROMEU 

MARTINS DA SILVA BANDEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos JuizadosEspeciais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte requerente alega em síntese, que não possui nenhum 

débito com a parte Reclamada, contudo seu nome foi inserido junto aos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece. Por esses 

motivos requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da 

Reclamada por danos morais. Em contestação, a Requerida contesta de 

forma genérica, e não junta aos autos documentos que corroborem suas 

alegações, mormente porque não trouxe a baila contrato assinado pela 

parte Reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da cobrança dos débitos, e a parte requerida não logrou êxito 

em fazer prova do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do 

material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia 

requerida não comprovou, de maneira categórica, a 
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regularidade/legitimidade da cobrança — ponto crucial/nodal que a 

requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a caracterização da 

responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por pesar sobre os seus 

ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação de serviços, traduzida na 

cobrança indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível 

de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte reclamante possui 

várias inscrições em seu nome, inclusive inscrição anterior à realizada 

pela empresa reclamada, sem notícia nos autos de que a mesma seja 

ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no 

caso retratado em tela. Portanto, a parte Reclamante possui inscrição 

preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, assim ementada: 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. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência do débito da parte Autora com a parte Ré, referente à dívida 

em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada dos 

cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes autos, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) em caso de 

descumprimento, até o limite dos Juizados Especiais; b) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Marcia MiekoHiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-29.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

RIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010430-29.2015.8.11.0045 REQUERENTE: JORGE MEINERZ 

REQUERIDO: RIO, WHIRLPOOL S.A Vistos em correição Considerando 

decisão da Turma Recursal id 5774062 retifique-se a autuação para que 

Whirlpoll S.A conste como requerida da ação, bem como proceda a 

citação constando as advertências legais. Designe-se audiência de 

conciliação, conforme disponibilidade de pauta do conciliador. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004446-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004446-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA DO 

SOCORRO PEREIRA SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Ao sentenciar, o juiz deve adotar no Sistema dos 

Juizados Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum 

(art 6º), não resultando inclusive em julgamento “extra petita” aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacifico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Dessa forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inc I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Prefacialmente, deixo de acolher a preliminar de falta de interesse de agir, 

argüida na contestação, pois a parte que se sente lesada tem 

necessidade de ir à juízo para pleitear a tutela almejada. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais, 

em que alega a Reclamante que seu nome foi inserido junto ao Serasa por 

dívida inexistente e que não possui nenhum vínculo comercial com o 

Banco Réu. A parte Reclamada contesta de forma genérica, deixando de 

juntar provas que opusessem o alegado na inicial. Logo, a negativação do 

nome do autor é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e o Réu deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de idéias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se 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 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte 

Reclamante possui inscrição posterior à inscrição realizada pela 

Reclamada em seu nome. Em que pese existam outras negativações, 

verifico que não se aplica ao caso, a Súmula 385 STJ, por se tratar de 
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negativação posterior a que está sendo discutida nestes autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversas daquele que nunca teve uma anotação. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL). Subsiste, pois, o 

dever da Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo aeste Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$3.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o 

fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, 

ao pagamento da quantia equivalente a R$3.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar inexistente o débito discutido nestes autos, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena em caso de descumprimento, de multa diária de R$200,00, ate o limite 

máximo dos Juizados Especiais; c) Determinar que a Reclamada, proceda, 

no prazo máximo de 05 dias, o cancelamento da Inscrição no Cadastro de 

Inadimplentes, sob pena de multa diária de R$200,00, em caso de 

descumprimento, até o limite máximo do valor de alçada dos Juizados 

Especiais. d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., 

I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza 

o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004022-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO FREITAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004022-73.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIS GUSTAVO 

FREITAS GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, 

de forma que pleiteia a correspondente indenização. Em análise dos autos 

observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, 

a contratação do débito (ID 11729553). É evidente, portanto, que o 

reclamado se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, 

estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse quadro fático a 

reclamante não comparece na audiência de conciliação e sua advogada 

pede a desistência da reclamação. A conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. Também observo, repito, que 

ao verificar a não ocorrência de acordo em audiência a reclamante 

simplesmente desiste da reclamação, visando, a todo custo, evitar o 

julgamento. Essa desistência, entretanto, é inoperante, uma vez que sua 

finalidade consubstancia-se na manipulação do sistema de Justiça com o 

objetivo de atender seu interesse pessoal. Nesse sentido, o Enunciado n. 

90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) (g.n.) A apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 

2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33547 Nr: 3014-59.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DE FREITAS MORITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NORBERTO 

OTILIO WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, 

SILVANO ALOISIO WIEGERT, LAURI RUSCHEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO BENICOLÓ - 

OAB:13.516/B, ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - OAB:10.134/MT, 

ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E, JHONY NICACIO CLEMENTE - 

OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto que a Carta Precatória de intimação foi devolvida com certidão 

negativa. Intimo a parte autora para manifestar.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 145941 Nr: 6834-08.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA CAPOBIANCO JULIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDSON FRANCO - 

OAB:29676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado de 

avaliação 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 6924-16.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTO DE OLIVEIRA, ARTÊMIO GAFURI, 

LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT/6.228

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39973 Nr: 295-36.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOIRA PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS 

LTDA-MONACO, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 Impulsiono os presentes autos posto que apresentada a proposta de 

honorários para intimação dos requeridos para informarem, em 05 (cinco) 

dias, se concordam com a proposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34573 Nr: 60-06.2010.811.0045

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, Isamara Andrade de Lima - OAB:16035A, JOSIANE 

PELATTI - OAB:OAB/SC 33611, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WANIESKI - OAB:MS/14334, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Vistos

 Designe-se nova audiência de conciliação, a ser realizada oelo CEJUSC, a 

fim de definir a partilha de bens entre as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 1197-28.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1197-28.2007.811.0045 – CÓDIGO: 23355

AÇÃO DE EXECUÇÃO

 EXEQUENTE: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME.

EXECUTADO: ADRIANO DELA PRIA

Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em tramite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 226, a exequente informou a quitação integral do débito, 

requerendo a extinção da presente demanda.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, eis que devidamente recolhidas, quando da propositura da 

ação (p. 36).

No mais, tendo em vista a designação de leilão para o dia 08.03.2018, 

intimem-se a leiloeira nomeada da presente.

Intime-se o executado, para que efetue o pagamento de 2,5% (dois vírgula 

cinco por cento) do valor da avaliação do bem imóvel (p. 223) ao leiloeiro 

nomeado, conforme determinado à p. 203 e verso.

 Após a comprovação do pagamento, bem como certificado o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117505 Nr: 8136-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENI MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDEON CECILIO DOS SANTOS, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE 

A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, pelo rito 

do art. 523, caput do CPC.

Incialmente determino que se cumpra art. 1.043, da CNGC: “Quando o 

cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do CPC, 

não estará sujeito à cobrança de custas, devendo a secretaria comunicar 

ao Cartório Distribuidor, para as devidas anotações”.

Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º), bem como protesto 

do título executivo (art. 528, § 1°, do CPC).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 
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devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Novo Estatuto Processual Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 2528-40.2010.811.0045

 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: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109599 Nr: 3711-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES DE JESUS MARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte Requerente não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl.64 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: VISTO.

Verifica-se dos autos, que a parte autora requereu a desconsideração 

quanto à expedição da Carta Precatória, pugnando por expedição de 

mandado de citação no endereço indicado na exordial, contudo, não 

comprovou o recolhimento das custas da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme determinado à p. 61.

Desta forma, intime-se o requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove o recolhimento da diligência, dando o devido prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 3599-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715/MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:13.851/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 "[...] Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos para, 

tão somente quanto ao pedido de autorização de abertura de novo CNPJ 

da filial da empresa Hoelscher & Hoffman Ltda-ME (Delta Internet) em 

Tapurah/MT, mediante apresentação de documentos, tendentes a 

demonstrar o regular encerramento e inatividade da referida pessoa 

jurídica, nos moldes legais. No mais, mantenho os demais termos da 

aludida decisão (pp. 1666/1668), com vista ao seu integral 

cumprimento.Em atenção à informação (p. 1661) de não localização da 

Carta Precatória expedida à p. 1641, certifique-se a Sra. Gestora do 

devido encaminhamento da missiva ao Juízo Deprecante.Considerando o 

oficio de p. 1644, determino que seja expedida autorização judicial, para 

autorizar a abertura de conta bancária em nome da empresa na 

Cooperativa Sicredi, somente com a assinatura da sócia Elaine Hoffmann, 

devendo a requerida comparecer a agência bancária portando esta 

autorização, que será expedida e retirada pela requerida na secretaria, e 

de toda a documentação necessária exigida pela Instituição, para abertura 

de conta, registro de senha e assinatura de cartão de autógrafos.Do 

mesmo modo, ao invés de oficio ao SPC e SERASA, seja expedida 

autorização judicial, direcionada aos órgãos pertinentes, autorização a 

emissão de certificado digital, com a assinatura somente da sócia Elaine 

Hoffmann, em nome da empresa Hoelscher & Hoffman Ltda-ME, devendo a 

requerida comparecer aos órgãos encarregados pela emissão do 

certificado, de porte desta autorização, que será expedida pela secretaria, 

e de toda a documentação necessária exigida para expedição do 

certificado digital.Após, conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 4849 Nr: 854-17.2001.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Cocalinho/MT, Luciana Vieira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da advogada da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez)dias, informar nos autos a localização 

da guia de depósito judicial, eis que foram tentadas duas tentativas de 

vinculação de valores a este feito, para posterior expedição dos 

respectivos alvarás, todavia, o Departamento de Depósitos Judiciais do 

TJMT não aceitou vincular mediante o encaminhamento dos documentos 

encartados às fls. 793/796 e decisão de fl. 831, conforme se verifica dos 

comprovantes de fls. 838/841.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 22752 Nr: 2091-42.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indiamar Maria Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 22700 Nr: 2024-77.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira de Lima Cevada, Jose Cevada Neto, Jairo Cevada, 

Ilisabel Lima Cevada, Isabel Cevada Vieira, Julio Cevada Neto, Noemy 

Cevada, Noeli Cevada Maciel, Gisele Cristina Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84180 Nr: 3019-51.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena, Sibila Terezinha Dendena, 

Rafael Dendena, Weyla Rosicler da Silva Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o preparo da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37990 Nr: 2592-88.2011.811.0021

 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: AAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100379 Nr: 2450-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandra Teles Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, possa emendar a incial com o 

devido recolhimento de custas, sob pena de extinção da ação conforme 

decisão 63/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106800 Nr: 738-83.2016.811.0021

 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: Administradora de Consorcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, possa tomar ciência e 

requerer o que entender de direito em relação ao prosseguimento 

processual, tendo em vista a juntada do Mandado de Citação com certidão 

negativa fl. 36/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114650 Nr: 5211-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Ferreira, Ismael David de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, possa tomar ciência e 

requerer o que entender de direito em relação ao prosseguimento 

processual, tendo em vista a juntada do Mandado de Intimação com 

certidão negativa fl. 52/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 109027 Nr: 1882-92.2016.811.0021

 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 Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA RIBEIRO DA CUNHA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, possa tomar ciência e 

requerer o que entender de direito em relação ao prosseguimento 

processual, tendo em vista a juntada do Mandado de Citação com certidão 

negativa fl. 101/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 110174 Nr: 2533-27.2016.811.0021

 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 Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciel Jacob da Silva - ME, Franciel Jacob da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, possa tomar ciência e 

requerer o que entender de direito em relação ao prosseguimento 

processual, tendo em vista a juntada do Mandado de Citação com certidão 

negativa fl. 73/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35324 Nr: 4337-40.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Germana Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quézia Fernandes Fonseca - 

OAB:31.081-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

autora, para que no prazo de 05 (Cinco) dias, possa requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 15327 Nr: 2272-14.2006.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alciza Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, possa juntar aos autos cópia 

do RG e CPF do instituidor do benefício conforme petição de fl. 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107234 Nr: 937-08.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, possa tomar ciência e 

requerer o que entender de direito tendo em vista a devolução do AR fl. 

78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 24133 Nr: 3430-36.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Weissheimer, Lirio Weissheimer, Voni 

Gork Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, possa tomar ciência e 

requerer o que entender de direito em relação ao mandado juntado nos 

autos com certidão negativa fl. 188/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 25881 Nr: 330-39.2009.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzeni Alves de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

Requerente para que no prazo de 10 (dez) dias possa tomar ciência e 

requerer o que entender de direito em relação ao Auto de Avaliação de fl. 

164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13234 Nr: 174-56.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 10 (Dez) dias possa tomar ciência e 

requerer o que entender de direito em relação ao ofício nº 294/2018 fl. 

145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 19150 Nr: 2300-45.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de João Vicente da Silva, Neuzalina Hermogenia 

de Assis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Bento de Morais, Valdir Alves Junior, 

Cristiane Fernandes Solda Alves, Gilsa Maria Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando D' Amico Madi - 

OAB:14322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Andrade 

Pozeti - OAB:4.912, Gabriela Trentin Zandoná - OAB:20667/O, Jorge 

Roberto Ferreira da Cruz Júnior - OAB:16764, José Roberto 

Oliveira Costa - OAB:6.456-A, Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, 

Rycher Araújo Soares - OAB:20.061

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias requerer o que entender 

de direito em termos de prosseguimento processual.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ROGANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Diante da impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 

tendo em vista que os Procuradores Federais do INSS, a princípio, não 

dispõem de poderes para tanto para compor litígios na Justiça Comum, 

CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, este Juízo 

DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, 

nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

março de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000473-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE AGUA 

BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Diante da impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 

tendo em vista que, em tese não há indicativo de que o Procurador do 

Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Água Boa/MT possui procederes para transigir, CITE-SE o réu mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, este Juízo DEFERE os benefícios 
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da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 

98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES AGUIAR OAB - GO46363 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Diante da impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 

tendo em vista que os Procuradores Federais do INSS, a princípio, não 

dispõem de poderes para tanto para compor litígios na Justiça Comum, 

CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 2 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, este Juízo 

DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, 

nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

março de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88138 Nr: 2565-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Bilaqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Luiz Rodrigues Cunha, Lucia Helena 

Ribeiro Lima Cunha, Valter Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Matheus - OAB:34838/SP, 

Gabriel Itoyama - OAB:313.065/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Gomes Polotto - 

OAB:230351/SP

 FINALIDADE 1: Intimação dos advogados de ambas as partes, 

requerentes e requeridos, para que tomem conhecimento que foi 

designado pelo IPC- Instituto de Pesquisa Cientifica, o dia 16/04/2018, às 

09:00 horas (MT) para inicio da realização da Pericia/vistoria relativa aos 

presentes autos, tendo como ponto de encontro a sede da Fazenda 

Realidade, em Cocalinho MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31531 Nr: 531-94.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Debastiani, Darcila Maria Debastiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 FINALIDADE: A intimação dos advogados de ambas as partes, Exequente 

e Executado, para que tomem conhecimento que foi designado pelo IPC- 

Instituto de Pericia Cientifica, o dia 09/04/2018, às 13:00 horas, para o 

inicio da pericia a ser realizada nos presentes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000690-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ADAIR RICARDO MAGALHAES 

SCHONHOLZER REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, COM PAGAMENTO DE VERBAS RESPECTIVAS CC. 

DANOS MORAIS” propostas por ADAIR RICARDO MAGALHÃES 

SHONHOLZER em face do MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, onde a 

parte autora alega, em síntese, que foi contratada em 02/03/2016, 

exercendo a função de Apoio Administrativo Educacional. Sustenta que 

além de não cumprir o que dispõe em contrato a respeito da comunicação 

prévia de 30 dias, a ré também não explicou o motivo de tal rescisão. 

Assevera que foi demitido injustificadamente pelo distrato em 04/10/2016, 

sem aviso prévio e sem a realização do acerto de contas. Finaliza, 

requerendo o pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas 

de 1/3 constitucional, 13º salário integral e proporcional, FGTS e multa de 

40%, e aviso prévio indenizado. Com isso, requereu o reconhecimento do 

vínculo empregatício, bem como o pagamento das verbas rescisórias e 

indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

que entende ter sofrido em razão da injustificada rescisão. Pois bem. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória. Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, o “Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a 

lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito 

relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 

1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 

10/12/2009). 2. Agravo interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que o 

Requerente foi contratado pelo MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, sem 

concurso público, em 16/03/2016, para laborar na função de Apoio 

Administrativo Educacional, cujo contrato temporário fora rescindido 

unilateralmente pela Requerida no dia 04/10/2016. É certo que a 

contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso nos 

quadros do serviço público, permitida para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o artigo 

37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Vale esclarecer, que a despeito de tratar-se de 

atividade essenciais, quando preenchidos os requisitos do artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de 

caráter excepcional e transitório. O Supremo Tribunal Federal já firmou 

orientação no sentido de que “A natureza permanente de algumas 

atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, 

educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização 

constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda 

eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao 

excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 

contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do 
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art. 37, inc. IX, da Constituição da República” (ADI 3247, Relator (a): Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 1808-2014). O instituto 

da contratação temporária, não obstante sua importância para a garantia 

do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. É o que se verifica no caso em comento, porquanto 

descaracterizado o caráter temporário e excepcional do contrato por 

tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por um 

período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida no 

referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo o 

contrato temporário discutido nestes autos, no período compreendido 

entre 02/03/2016 a 30/12/2016. No tocante ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, em 

repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 

recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068). Veja-se: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que o 

Requerente prestou serviços de Apoio Administrativo Educacional, pelo 

que permanece o contratante obrigado ao pagamento do 13º salário e a 

indenizar as férias correspondente a todo o período contratual, 

acrescidas do terço constitucional, ao cabo de 12 (doze) meses de 

vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa. No caso, a 

parte Requerente faz jus ao recebimento do 13º salário, férias acrescidas 

do terço constitucional, limitado aos períodos de 02/03/2016 a 04/10/2016 

de forma proporcional, já observada a prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas. Ademais, conforme já mencionado, as verbas devidas aos 

servidores públicos estão previstas no art. 39, §3º da Constituição 

Federal, o que desde já reconhecemos as verbas devidas a que o 

Requerente faz jus. Entretanto, no caso em apreço, o Requerente não tem 

direito a receber a multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem mesmo aviso 

prévio, vez que, não se trata aqui de empregado celetista e sim, servidor 

público. Por fim, saliento que a indenização por dano moral objetiva 

reparar, mediante pagamento em pecúnia, a lesão causada à imagem, à 

honra ou estética de quem sofreu o dano. Inegável que o Requerido 

possui prerrogativa legal de avaliar a concessão de benefícios. Para gerar 

constrangimento ou abalo que caracterizem a ocorrência de dano moral, 

seria necessária a extrapolação dos limites deste seu poder-dever. 

Ocorreria, por exemplo, se utilizado procedimento vexatório pelo 

Requerido, o que não foi alegado na exordial. Este, ademais, não 

comprovou qualquer lesão causada em seu patrimônio moral em razão do 

ato administrativo que indeferiu ou deixou de conceder seu benefício, 

sendo, pois, incabível a pleiteada indenização. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS 

NA PRESENTE AÇÃO e determino o recolhimento das verbas atinentes ao 

FGTS durante o período em que o Requerente prestou serviços ao 

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT em razão do contrato temporário 

constante dos autos, compreendido entre 02/03/2016 a 04/10/2016, além 

do pagamento das verbas rescisórias referentes a metade dos salários, 

13º e férias proporcionais no valor de R$ 1.549,28 (um mil quinhentos e 

quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). Declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização 

monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 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, 17 de Janeiro 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, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001856-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. despacho do MM. 

Juiz id. 11129546 , promovo a intimação do advogado do exequente para 

postular por tipicas medidas executórias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA Certidão do Trânsito em Julgado 

Processo n. 1001014-63.2017.8.11.0021 Certifico que a sentença 

transitou em julgado para as partes em 08/03/201, sem interposição de 

recurso. ÁGUA BOA, 27 de março de 2018. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-89.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO MAHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVELTON RIBEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010338-89.2016.8.11.0021 REQUERENTE: CASSIANO MAHL REQUERIDO: 

NEVELTON RIBEIRO GUIMARAES Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência 

lançada na certidão da movimentação Id. nº 10308981. Assim, 

desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação Id. nº 10308981 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária a intimação das partes, 

vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte autora 

requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como já 

referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 22 de Fevereiro 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, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do promovente 

para promover a execução da sentença, no prazo de 10 dias. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FLORENTINO DIONERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000672-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDSON FLORENTINO 

DIONERES REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, COM PAGAMENTO DE VERBAS RESPECTIVAS CC. 

DANOS MORAIS” propostas por EDSON FLORENTINO DIONERES em face 

do MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, onde a parte autora alega, em 

síntese, que foi contratada no início do ano de 2012 para laborar na 

função de limpeza, asseverando ainda que foi demitido injustificadamente 

pelo distrato em julho de 2016, sem aviso prévio e sem a realização do 

acerto de contas. Finaliza, requerendo o pagamento das férias integrais e 

proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário integral e 

proporcional, FGTS e multa de 40%, e aviso prévio indenizado. Com isso, 

requereu o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como o 

pagamento das verbas rescisórias e indenização por danos morais no 

patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entende ter sofrido em razão 

da injustificada rescisão. Pois bem. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “Decreto 

20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse 

modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo 

interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 

16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que o Requerente foi contratado 

pelo MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, sem concurso público, em 

01/03/2012, para laborar na função de Serviços de Limpeza, cujo contrato 

temporário fora rescindido unilateralmente pela Requerida em julho de 

2016. É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de 

ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme 

preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Vale esclarecer, que a 

despeito de tratar-se de atividade essenciais, quando preenchidos os 

requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando 

existente situação de caráter excepcional e transitório. O Supremo 

Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que “A natureza 

permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas 

áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a 
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autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir 

demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada 

ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 

contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do 

art. 37, inc. IX, da Constituição da República” (ADI 3247, Relator (a): Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 1808-2014). O instituto 

da contratação temporária, não obstante sua importância para a garantia 

do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. É o que se verifica no caso em comento, porquanto 

descaracterizado o caráter temporário e excepcional do contrato por 

tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por um 

período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida no 

referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo os 

contratos temporários discutido nestes autos, no período compreendido 

entre 01/03/2012 a 21/12/2012, 10/03/2014 a 04/07/2014, 05/07/2014 a 

30/12/2014 e 22/03/2016 a 30/12/2016. No tocante ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, 

em repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 

recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068). Veja-se: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a 

Requerente prestou Serviços de Limpeza, pelo que permanece o 

contratante obrigado ao pagamento do 13º salário e a indenizar as férias 

correspondente a todo o período contratual, acrescidas do terço 

constitucional, ao cabo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sob 

pena de enriquecimento sem causa. No caso, a parte Requerente faz jus 

ao recebimento do 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, 

limitado aos períodos de 01/03/2012 a 21/12/2012, 10/03/2014 a 

04/07/2014, 05/07/2014 a 30/12/2014 e 22/03/2016 a 30/12/2016 de forma 

proporcional, já observada a prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas. Ademais, conforme já mencionado, as verbas devidas aos 

servidores públicos estão previstas no art. 39, §3º da Constituição 

Federal, o que desde já reconhecemos as verbas devidas a que o 

Requerente faz jus. Entretanto, no caso em apreço, o Requerente não tem 

direito a receber a multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem mesmo aviso 

prévio, vez que, não se trata aqui de empregado celetista e sim, servidor 

público. Por fim, saliento que a indenização por dano moral objetiva 

reparar, mediante pagamento em pecúnia, a lesão causada à imagem, à 

honra ou estética de quem sofreu o dano. Inegável que o Requerido 

possui prerrogativa legal de avaliar a concessão de benefícios. Para gerar 

constrangimento ou abalo que caracterizem a ocorrência de dano moral, 

seria necessária a extrapolação dos limites deste seu poder-dever. 

Ocorreria, por exemplo, se utilizado procedimento vexatório pelo 

Requerido, o que não foi alegado na exordial. Este, ademais, não 

comprovou qualquer lesão causada em seu patrimônio moral em razão do 

ato administrativo que indeferiu ou deixou de conceder seu benefício, 

sendo, pois, incabível a pleiteada indenização. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS 

NA PRESENTE AÇÃO e determino o recolhimento das verbas atinentes ao 

FGTS durante o período em que o Requerente prestou serviços ao 

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT em razão do contrato temporário 

constante dos autos, compreendido entre 01/03/2012 a 21/12/2012, 

10/03/2014 a 04/07/2014, 05/07/2014 a 30/12/2014 e 22/03/2016 a 

30/12/2016, além do pagamento das verbas rescisórias referentes a 

metade dos salários, 13º e férias proporcionais no valor de R$ 2.802,74 

(dois mil oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos). Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir 

do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Transitada em julgado 

a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 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, 22 de Fevereiro 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, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88139 Nr: 2566-22.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudismar Ribeiro dos Passos, Silvaldo Ribeiro 

dos Passos, Guilherme Ribeiro dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 20 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 08:15 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35006 Nr: 4019-57.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por reunir o recuperando JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS 

os requisitos necessários para a concessão do benefício, DEFIRO o 

pedido de PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO 

para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.Ratifico 

as condições impostas às fl. 252, uma vez que naquela oportunidade ao 

reeducando foram impostas as condições do regime aberto, por não 

possuir esta comarca instalações disponível ao regime semiaberto em que 

se encontrava.Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Intime-se o recuperando.CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.Água Boa-MT, 26 de março de 2018.Jean Louis 

Maia DiasJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84726 Nr: 3562-54.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Felisberto da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altemivaldo Aguiar - 

OAB:6229

 Autos n. 3562-54.2012.811.0021 (Código 84726)

Vistos e etc.

CERTIFIQUE a secretaria se o Advogado constituído pelo réu deixou 

transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de memoriais, caso 

positivo, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para tal fim no prazo legal, 

ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, 

nos termos do art. 263 do CPP.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104968 Nr: 5198-50.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5198-50.2015.811.0021 (Código 104968)

Vistos e etc.

Em análise a cota ministerial de fls. 55, nota-se que a douta representante 

do MPE não se manifestou acerca do desconto do valor pago a título de 

fiança, sendo assim, REMETAM-SE os autos a representante do Ministério 

Público Estadual para manifestar-se acerca do referido pedido.

Após, CONCLUSO para ulterior deliberações.

CUMPRA-SE.

Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1025324 Nr: 6393-02.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozei Alves Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6393-02.2017.811.0021 (Código 1025324)

Vistos e etc.

Tendo em vista a ata de audiência de fls. 09 cancelo a audiência aprazada 

às fls. 13, bem como devolvo a presente missiva ao juízo deprecante 

devidamente cumprida.

 CUMPRA-SE

 Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84576 Nr: 3413-58.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.3413-58.2012.811.0021(Código 84576)Vistos e etc.Trata-se de 

impugnação ao cálculo de fl. 105 pelo qual a Douta Defensora requer a 

adequação,haja vista que a pena da guia de fls.02 foi lançada 

erroneamente no cálculo, bem como requer que se considere como pena 

cumprida os períodos em que o reeducando permaneceu no 

cárcere.Instada a se manifestar a Promotora manifestou-se favorável à 

impugnação do cálculo de pena às fl. 113 pugnando pela realização de 

novo cálculo adequando as penas privativas de liberdade conforme as 

guias de fls. 02 e 98 e também considerar como pena cumprida os 

períodos em que o reeducando permaneceu preso.É o breve relatório. Da 

análise dos autos de execução de pena, noto que o recuperando WILSON 

ALVES DE OLIVEIRA possui as seguintes condenações:a) Guia de 

Execução Penal fls. 02 – extraída dos Autos Código 36117: condenado 

nas penas do artigo 147, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos 

do Código Penal, recebendo a reprimenda de 03 meses de detenção em 

regime inicial aberto. b) Guia de Execução Penal fls. 98 - extraída dos 

autos Código 82972: condenado nas penas do artigo 349 - A do Código 

Penal, recebendo a reprimenda de 04 meses de detenção em regime inicial 

semiaberto.Pois bem. Tenho que merece prosperar o requerimento da 

defesa, pois observo que a condenação de guia de fls. 02 é de 03 (três) 

meses de detenção e não de 02 (dois) anos de detenção como lançada no 

cálculo de fls. 105. De outro norte, também assiste razão à defesa quando 

aduz que deve ser considerado como pena cumprida o tempo transcorrido 

entre os dias 13/10/2015 à 28/10/2015 – fls. 47/54 e de 29/11/2016 à 

22/03/2017 – fls. 86/96.Desta feita, ELABORE-SE NOVO CÁLCULO de 

pena, RETIFICANDO-SE a pena erroneamente lançada (guia de fls. 02) e 

incluindo como detração os períodos sobreditos.Após, nos termos do 

artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a DPE para ciência quanto 

ao novo cálculo.Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido 

cálculo para, que produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo 

divergências, façam-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 120633 Nr: 2600-55.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Cipriani dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2600-55.2017.811.0021 (Código 120633)

Vistos e etc.

Em relação ao item 3.I da decisão de fls. 100, CERTIFIQUE a secretaria se 

o recuperando Paulo Henrique C. dos Santos vem cumprindo regularmente 

as condições impostas.

Após, VISTAS ao Ministério Público Estadual para manifestação.

CUMPRA-SE.

Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103128 Nr: 4202-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Hiran da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4202-52.2015.811.0021 (Código 103128)

Vistos e etc.

Conforme cota ministerial de fls. 967 OFICIE-SE a Direção da Unidade 

Prisional para que junte aos autos, o relatório conclusivo do procedimento 

disciplinar instaurado pela portaria nº 04/2018, tendo em vista que o prazo 

de 30 (trinta) dias expirou.

Por fim, dê-se vistas para DPE e MPE.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36472 Nr: 1073-78.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raullan Francisco Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1073-78.2011.811.0021 (Código 36472)

Vistos e etc.

Nos termos da petição da defesa de fls. 213 datada em 12/12/2017, 

informo que o cálculo de fls. 487 já fora homologado conforme decisão 

anexa às fls. 504.

Outrossim, REMETAM-SE os autos a representante da Defensoria Pública 

Estadual para manifestar-se acerca do item 5 da decisão de fls. 504, a 

qual remete para o item 2 da cota ministerial de fls. 433/434.

Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114506 Nr: 5108-08.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronoaldo Belém da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5108-08.2016.811.0021 (Código 114506)

Vistos e etc.

Considerando as remições juntadas às fls. 143/157, ELABORE-SE NOVO 

CÁLCULO de pena, descontando-se os dias remidos constantes das 

planilhas juntadas, cuja remição ora se declara, bem como as 

HOMOLOGO.

Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a DPE 

para ciência quanto ao novo cálculo.

Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, façam-me 

os autos conclusos para deliberação.

Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos 

cálculos ao reeducando.

Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifeste quanto à petição 

juntada às fls. 158/160

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88621 Nr: 3024-39.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3024-39.2013.811.0021 (Código 88621)

Vistos e etc.

Considerando o item 2 da cota ministerial de fls. 256, foram juntadas as 

certidões conforme fls. 258/66. Em relação ao item 3 da referida cota, 

ELABORE-SE NOVO CÁLCULO de pena, observando-se o regime atual de 

cumprimento de pena e o total de pena cumprida pela reeducanda.

Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a DPE 

para ciência quanto ao novo cálculo.

Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, façam-me 

os autos conclusos para deliberação.

Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos 

cálculos ao reeducando.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101933 Nr: 3381-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aislan Guimarães Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3381-48.2015.811.0021 (Código 101933)

SENTENÇA

Trata-se de execução de pena em face do reeducando AISLAN 

GUIMARÃES SILVEIRA, condenado à pena de 01 ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.

 Às fls. 48, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso traz aos autos 

informação de que o reeducando cumpriu integralmente a pena imposta, 

sem qualquer conduta que reprovasse a extinção pena, requerendo que 

seja declarada a extinção da pena, pelo seu cumprimento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê, há noticia nos autos dando conta de que o reeducando 

cumprira integralmente a reprimenda imposta pelo Estado.

Assim, outro caminho não resta a não ser declarar, por sentença, o 

cumprimento da pena.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e por consequência JULGO E 

DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando 

AISLAN GUIMARÃES SILVEIRA pelo integral cumprimento, a teor do que 

dispõe o art. 66, II da Lei nº 7.210/84 – LEP.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações necessárias.

Água Boa-MT, 26 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96842 Nr: 393-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Soares da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 393-54.2015.811.0021 (Código 96842)

DECISÃO

1 – Ante a inércia do réu JULIO SOARES DA SILVA NETO em constituir 

advogado, porquanto apesar de intimado conforme fls.43, não indicou 

quem seria seu advogado e até o presente momento não apresentou 

resposta escrita à acusação, bem como com base no princípio da ampla 

defesa e da celeridade processual, NOMEIO a Defensoria Pública atuante 

nesta Comarca para a defesa do réu.

2 – ENCAMINHEM-SE os autos a Defensoria Pública para o oferecimento 

da Resposta Escrita à Acusação.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa-MT, 15 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 2343-35.2014.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2343-35.2014.811.0021 (Código 93010) Vistos e etc. 

CUMPRA-se conforme determinações exaradas à fl. 171

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88225 Nr: 2652-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilton Soares, Fabricio Alves de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Batista da Silva - 

OAB:30.079/GO

 Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 05 dias, 

apresente alegações finais/memoriais.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58621 Nr: 1376-90.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 58621

Vistos em correição.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04/04/2018, às 

18h00¬¬¬¬¬¬¬¬¬min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 8 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 62876 Nr: 839-60.2015.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, MUNICIPIO 

DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE SUBTIL DE ALMEIDA, LEONARDO SUBTIL 

MARTINS DE ALMEIDA, JULIANA SUBTIL ALVES, ANDRÉA SUBTIL 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, os dados pessoais e 

bancários do destinatário do alvará de levantamento.

Alto Araguaia - MT, 26 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 1397-81.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALDEMAR BUENO, ANA PAULA 

BUENO, CELSO ROBERTO BERTECHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem quanto 

aos documentos juntados às fls. 206/351.

Alto Araguaia - MT, 26 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza
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Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 92554 Nr: 1065-60.2018.811.0020

 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: JORCENITA APARECIDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGGIS CARVALHO, Terceiros e Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para retirar o edital de citação 

para publicação, devendo comprovar no prazo de 10 (dez) dias o ato.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 69668 Nr: 557-85.2016.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222-MT, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722, Mariana Burneiko 

Barcelos - OAB:231.974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Requerente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 3,00 (três reais) por quilômetro rodado, 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 Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 61489 Nr: 273-14.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELITO DOS DIAS DE 

REZENDE NETO - OAB:16.855/MT

 Autos do Processo de Código nº. 61489.

Recuperando: José Carlos Coelho.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de processo executivo de pena do sentenciado JOSÉ CARLOS 

COELHO, condenado à pena privativa de liberdade de 01(um) mês e 10 

(dez) dias de reclusão multas convertida a pena privativa de liberdade em 

prestação de serviços a comunidade, pela prática do crime capitulado no 

art. 147, do Código penal.

2. Os autos vieram conclusos.

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 3. Apreciando os autos, vejo que ressai dos autos que a pena de imposta 

foi devidamente cumprida, conforme infere-se das refs. 36 e 37.

 4. Ante ao exposto, com fulcro no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, 

JULGO EXTINTA a punibilidade da pena imposta a JOSÉ CARLOS COELHO, 

anteriormente qualificado nos autos.

 5. Sem custas, vez que declarada isenção legal ao pagamento de custas 

e despesas processuais em sentença condenatória.

6. PUBLIQUE-SE esta sentença uma única vez no DJE e, conforme 

atuação nos autos, dê ciência pessoal ao(s) nobre(s) membro(s) do MPE 

e/ou DPE face disposição orgânica e processual de regência.

7. Prescindível a intimação pessoal do(a/s) acusado(a/s) consoante 

regramento ínsito na CNGC.

8. Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e 

baixas de estilo.

9. Após concretizadas as medidas pertinentes às necessárias 

comunicações para que o reeducando não sofra as conseqüências 

decorrentes do presente procedimento, observando o que preconiza o 

artigo 202 da Lei nº 7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE.

 10. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 5 de dezembro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-30.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE ALMEIDA DELMOND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010120-30.2017.8.11.0020 REQUERENTE: MARIA RITA DE ALMEIDA 

DELMOND REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A VISTOS, A autora alega que é consumidor de energia 

elétrica fornecida pela Reclamada, via da Unidade Consumidora nº 

156958. Aduz ainda que após a oscilação na rede elétrica no dia 11 e 

13/02/2017, o aparelho CPU “Computador Bitway Intel”, deixou de 

funcionar. Ao final, requer o ressarcimento a título de danos materiais e 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sua contestação, a 

reclamada de forma preliminar requer a incompetência do juizado especial 

em razão da complexidade da causa, bem como no mérito pugnou pela 

incapacidade do autor em provar os danos sofridos, o que resulta na 

improcedência do pedido autoral. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. No que concerne a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, pugnando pela extinção sem 

resolução do mérito em razão da complexidade da causa, esta não 

merece prosperar, haja vista que as partes apresentaram documentos 

capazes de trazer inteiro convencimento sem a necessidade de outras 

provas técnicas. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Superada a 

presente preliminar, passo a análise do mérito. A autora alega que é 

consumidor de energia elétrica fornecida pela Reclamada, via da Unidade 

Consumidora nº 156958. Aduz ainda que após a oscilação na rede elétrica 

no dia 11 e 13/02/2017, o aparelho CPU “Computador Bitway Intel”, deixou 

de funcionar. Em sua contestação, a reclamada de forma preliminar requer 

a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa, 

bem como no mérito pugnou pela incapacidade do autor em provar os 

danos sofridos, o que resulta na improcedência do pedido autoral. Pois 

bem, primeiramente, instar consignar que a relação travada nestes autos é 

uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Entrementes, as prestadoras de serviço 
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público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. No que tange ao dano apresentado no 

aparelho constante na residência da parte autora, ressalto que o mesmo 

trouxe aos autos laudo confeccionado por técnico, o qual atesta a 

impossibilidade de conserto do bem. Dessa forma, dada a impossibilidade 

em realizar o conserto do bem, é imprescindível que a parte reclamada 

arque com os prejuízos sofridos pela oscilação e quedas da energia, 

trazendo danos ao aparelho. Assim, deve ser a parte autora ressarcida 

quanto ao valor despendido com a CPU – “Computar Bitway Intel”, no valor 

de R$ 1.348,99 (Mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos). Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que não há 

que se falar em dano moral, vez que houve sim contratação de crédito, 

tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, 

vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. 

Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o 

dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente 

caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão 

vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo 

emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à 

Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar de 

mérito arguida pela parte reclamada, bem como JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto CONDENO a 

reclamada a ressarcir a parte autora o valor de R$ 1.348,99 (Mil trezentos 

e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), a título de danos 

materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC, o qual defino a data de 13/02/2017. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES GALDINO DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000023-56.2018.811.0020 Vistos. 1. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória por danos 

morais proposta por EURIDES GALDINO DE PAULA JÚNIOR contra BANCO 

BRADESCO S/A. 2. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a 

presente inicial nos seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 

9.099/95). Do pedido liminar 3. Compulsando a petição inicial, bem como os 

documentos a ela colacionados, entendo que a medida liminar deve ser 

deferida, diante da demonstração da presença do “fumus boni iuris” e do 

“periculum in mora”, explico: 4. “In casu”, o fumus boni iuris que alega 

possuir a parte reclamante está devidamente presente no bojo dos autos, 

pois esta afirma desconhecer a dívida junto à reclamada, que ensejou a 

negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

comprovou a existência da referida restrição (id. 11678843). 5. Vislumbro, 

lado outro, o “periculum in mora”, porquanto a permanecer a situação 

como se encontra, a restrição ao crédito ao reclamante prosseguirá, o que 

acabará por inviabilizar o seu dia a dia negocial, ante a falta de crédito 

perante o mercado e agentes financeiros. 6. Assim entendendo, DEFIRO o 

pedido liminar feito pelo(a) Reclamante e DETERMINO à parte reclamada 

que proceda à imediata exclusão do nome da parte autora EURIDES 

GALDINO DE PAULA JÚNIOR, de qualquer cadastro de inadimplentes, 

referente ao contrato n. RE41579402100, cuja inscrição ocorreu no dia 

07/04/2013, junto ao SERASA/SPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite 

máximo de 05 (cinco) sálarios 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. 7. Sem prejuízo da determinação acima, OFICIE-SE o órgão de 

proteção ao crédito, a fim de que proceda a remoção do nome da parte 

reclamante, nos termos acima consignados, no prazo de 10 (dez) dias. 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. 

Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES GALDINO DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 
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Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 21/05/2018 , às 8:50 

horas (MT).

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97177 Nr: 6122-37.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUILTON FERREIRA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS / 6171

 Intimação da parte requerida para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134876 Nr: 1465-13.2018.811.0008

 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: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON EXPEDITO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial com os requisitos preenchidos dos artigos 

319 e 320, do CPC.DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e 

art. 468, CNGC).Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 

25/04/2018, às 15h: 00min, para a audiência de Conciliação/Mediação, no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT.INTIME-SE o autor e 

CITE-SE o requerido, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC). Para que a audiência de conciliação ou 

mediação não seja realizada, ambas as partes deverão manifestar, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inc. I do CPC).No ato da citação, deverá o requerido informar ao Sr. Oficial 

de Justiça da sua impossibilidade financeira de contratação de advogado, 

caso em que, será nomeado o Defensor Público.Ressalte-se que, as 

partes poderão constituir procuradores com poderes específicos para 

transigir (art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, 

encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC.Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da 

realização do ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não 

oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do 

CPC).Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 

350, do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) 

dias.Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

23 de março de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134636 Nr: 1342-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSF, LFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Portanto, deixo para analisar o pedido de guarda provisória para após a 

audiência de Mediação (art. 694 do CPC).Atendendo ao pedido de pensão 

alimentícia, a autora trouxe nos autos certidão de nascimento da menor (fl. 

22), documento esse que comprova a paternidade do requerido com 

relação à criança, fato que lhe submete ao dever de prestar alimentos (art. 

1.696, do Código Civil).Nessa senda, havendo alegação sobre os ganhos 

do requerido, arbitram-se os alimentos provisórios em 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo nacional, importando nesta data em R$ 381,60 

(trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), devidos a partir da 

citação.Os valores devidos dos alimentos provisórios deverão ser pagos 

à parte requerente até o dia 10 do mês a que se referirem.Buscando 

satisfazer os interesses das partes, DESIGNO o dia 02/05/2018, às 13h: 

00min., no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da 

Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para 

audiência de Conciliação/Mediação.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a 

parte requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para 

que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134833 Nr: 23623-57.2014.811.0055

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 09/05/2018, às 13h: 

00min, para a audiência de Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT.

INTIMEM-SE as partes com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).

Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inc. I, CPC).

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Com as comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

Após a realização da audiência, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 23 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131023 Nr: 7132-14.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 
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OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

conforme petição e documentos probatórios, de fls. 45/65, vislumbro que o 

autor condiz com a benesse da justiça gratuita, razão pela qual defiro (art. 

98, §3º, CPC).

 Deixo de designar audiência de Mediação/Conciliação, tendo em vista ser 

improvável a ocorrência de acordo em demandas contra a Fazenda 

Pública.

 CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 30 

(trinta) dias (artigos 355 e 183, do CPC), sob as advertências do artigo 

344, do Código de Processo Civil.

 Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, 

do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 21 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134725 Nr: 1389-86.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando comprovado o inadimplemento da parte requerida pela 

documentação contida nos autos (fls. 07/18), com fundamento no artigo 

3º, caput, do Decreto-Lei Nº 911/69, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO e determino a imediata expedição do mandado para a busca 

e apreensão do bem descrito na inicial e discriminado na cédula de crédito 

bancário, a saber: um veículo de marca FIAT, modelo STRADA (CS) 

Working (Celebration 3), ano de fabricação 2016, cor BRANCA, placa 

OBP9041, chassi 9BD57814UGB077172, dado como garantia de 

adimplemento dos compromissos assumidos, devendo a diligência ser 

cumprida no endereço declinado na inicial.Efetivada a medida, CITE-SE a 

parte requerida para que, em 15 (quinze) dias, apresente resposta (art. 

335, do CPC), sob pena de revelia (artigos 341 e 344, do CPC), ou para 

que em até 05 (cinco) dias pague a integralidade da dívida pendente, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69. Conste do mandado, que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a parte devedora tenha se valido da faculdade do 

§ 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.Caso seja executada a liminar 

com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o 

pagamento da dívida (consistente no pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas do contrato), ficam consolidadas a propriedade e a posse do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do 

Decreto Lei 911/69.Por fim, não sendo o bem encontrado ou estando o 

mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a parte requerente para a 

faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134784 Nr: 1419-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BARREIROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319, 320, 783 e 798 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o executado para efetuar o pagamento do crédito exequendo no 

prazo de 3 (três) dias, acrescidos de custas processuais e honorários 

advocatícios, contados da citação (art. 829 e 831, do CPC), sob pena de 

penhora de bens para garantia do débito e seus acréscimos. A penhora 

recairá, preferencialmente, por meio do sistema eletrônico, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome da parte executada, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (art. 854, 

caput, do CPC).

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução (art. 85, § 1º e § 2º, do CPC). No caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, do CPC).

Não havendo pagamento no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para a análise do pedido de penhora.

DEFIRO os benefícios do artigo 212 do CPC.

 À Secretaria, EXPEÇA-SE certidão de que a presente execução foi 

admitida por esse juiz para fins de averbação (art. 828 do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 23 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46651 Nr: 2817-84.2010.811.0008

 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: ANA MARIA DE FREITA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à 

requerente ANA MARIA DE FREITA GUERREIRO o benefício de 

aposentadoria por idade rural, desde a data da citação 17.02.2011 – fl. 

33.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80864 Nr: 2504-55.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlita Benedita de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à 

requerente CARLITA BENEDITA DE CAMPOS o benefício de aposentadoria 

por idade rural, desde a data da CITAÇÃO - 06/08/2012 – fls. 22/v..As 

parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas 

de juros de mora a partir da citação e observado os critérios fixados 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção 

monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
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(IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de com 

acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104608 Nr: 4535-43.2015.811.0008

 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: AMARA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por AMARA 

DOS SANTOS FERREIRA em desfavor do INSTITUTO SEGURO SOCIAL – 

INSS.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80284 Nr: 1883-58.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Em que pese à pretensão do autor, não há juntada de cópia da decisão 

administrativa do INSS que teria indeferido o benefício almejado pelo 

requerente, o que não permite se concluir pela existência de interesse 

processual no caso presente.

 2. Considerando a decisão proferida pelo Tribunal Federal da Primeira 

Região no Recurso de Apelação nº 0062010-41.2015.4.01.9199/MT e, em 

conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 

repercussão geral no RE 631.240, INTIME-SE o Requerente para que 

regularize o feito, formulando, no prazo de 30 (trinta) dias, requerimento 

administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do 

benefício previdenciário, sob pena de extinção do processo.

 3. Após, INTIME-SE a autarquia para apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88739 Nr: 4491-92.2013.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Vistos,

 Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a parte embargante 

interpôs Recurso de Apelação (fls. 35/44), o qual já fora devidamente 

recebido por este Juízo (fls. 45). Dessa forma, com ou sem as 

contrarrazões, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos, com as 

homenagens deste Juízo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para regular processamento e julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131627 Nr: 7465-63.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA, VIVIANE OLIVEIRA DE AZEVEDO GONÇALVES 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO GARCIA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Junho de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135001 Nr: 17628-58.2017.811.0055

 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: ROSANA DO NASCIMENTO SOUZA, OFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBISON LEANDRO SALGUEIRO, ADRIANA 

LEANDRO SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 03 de Maio de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134974 Nr: 1535-30.2018.811.0008

 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: GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO, FTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TORNEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 03 de Maio de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 1614-09.2018.811.0008

 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: ERIANE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SSOSSAI DO 

NASCIMENTO, DEAN OLIVEIRA SOUTO, HELOISA CHAPADEIRO 

MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 03 de Maio de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94339 Nr: 3939-93.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO DOS SANTOS JÚNIOR - 

OAB:12359-MT

 Fica o Advogado Dr. Lucilo dos Santos Junior, OAB/MT12.359, Advogado 

do Réu, Isaias Victor da Rocha, ciente que o réu, quando intimado, 

conforme certidão de folha226, manifestou desejo de recorrer da 

sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-81.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de março de 2018. Senhor(a) VANDA 

MARIA DA SILVA, Avenida Ayrton Senna nº 1.766, Bairro Maracanã. 

Barra do Bugres/MT- CEP 78.390-000 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: 08/05/2018 

Hora: 14:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000802-81.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANDA MARIA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A 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, CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA 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: 1000803-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de março de 2018. Senhor(a) VANDA 

MARIA DA SILVA, Avenida Ayrton Senna nº 1.766, Bairro Maracanã. 

Barra do Bugres/MT - CEP 78.390-000 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: 08/05/2018 

Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000803-66.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANDA MARIA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: TELEFÔNICA DATA 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA 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: 1000806-21.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de março de 2018. Senhor(a) GUIOMAR 

SANTOS DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA SEREJEIRA 

Nº20, QD.06, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRA, 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: 08/05/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000806-21.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GUIOMAR 

SANTOS DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA 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: 1000807-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de março de 2018. Senhor(a) GUIOMAR 
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SANTOS DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA SEREJEIRA, Nº 

20, QD.06. BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS. 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: 08/05/2018 Hora: 15:40 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000807-06.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GUIOMAR 

SANTOS DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA 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: 1000556-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de março de 2018. Senhor(a) ADRIANA 

SIMONE DA SILVA, residente e domiciliado na Av.Presidente Tancredo 

Neves,Nº 1164 Bairro: Pronove, em 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: 08/05/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000556-85.2017.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANA SIMONE DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

MT0003923A Parte Ré: VIVO S/A - 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, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA 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: 1000811-43.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LEDJA DAYANE ARESTIDES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de março de 2018. Senhor(a) JOSEFA 

LEDJA DAYANE ARISTIDES DO CARMO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA 

RUA VIRTUDES Nº 165, BAIRRO 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: 22/05/2018 Hora: 13:20 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000811-43.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSEFA 

LEDJA DAYANE ARESTIDES DO CARMO Advogado do(a) REQUERENTE: 

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - 

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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA 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: 1000849-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TAQUES MOREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de março de 2018. Senhor(a) 

GUSTAVO HENRIQUE TAQUES MOREIRA, residente e domiciliada na Av. 

Constituinte, quadra 01, lote 07, Bairro Jardim União, 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: 22/05/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000849-55.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

27.120,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GUSTAVO 

HENRIQUE TAQUES MOREIRA PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA 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: 1000195-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 27 de março de 2018. Senhor(a) VALDINEI 

NATALINO CORREA DE SOUZA, residente e domiciliado na rua Tancredo 

Neves s/n, Centro, Porto Estrela (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: 22/05/2018 

Hora: 14:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000195-68.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 15.219,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDINEI NATALINO CORREA DE 

SOUZA Parte Ré: BANCO BRADESCO 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, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - MT, 27 de março de 2018 CITADO E INTIMADO: 

Representante Legal de VIVO S/A - Telefonica Brasil S/A Dados do 

Processo: Processo: 1000812-28.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSANA APARECIDA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 22/05/2018 Hora: 13:40 (MT) no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Atenciosamente, Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90929 Nr: 2378-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEBM, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81871 Nr: 1867-36.2016.811.0050

 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: AGROPECUÁRIA CHAPECÓ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE QUITES, NADIMI SALIM QUITES, 

YOUSSEF NASSIM KATRI, JOÃO DUVA, CAMILE KATRI, PAULINE KATRI, 

MARIA SILVIA CARDOSO DUVA, MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO 

DUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:17.870/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 

OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, JOSÉ CARLOS 

DE SOUZA PIRES - OAB:8617/MT

 Código nº 81871

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 176 Nr: 58-07.1999.811.0050

 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: JUNIOR MASANOBU UTIDA, IVONE TITOCE UTIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE QUITES, NADIMI SALIM QUITES, 

WAGNER APARECIDO CLEMENTE, YOUSSEF NASSIM KATRI, CAMILLE 

KATRI, PAULINI KATRI, REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, CLIBAS 

CLEMENTI, NELSON GOMES BENTO, LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI, 

MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX NOBUYOSHI UTIDA - 

OAB:11435, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:8617/MT

 Código nº 176

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. CUMPRA-SE integralmente o despacho de fl.919, expedindo o 

necessário.

2. Em seguida, cumpra-se a decisão de fls.647/648.

3. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 177 Nr: 59-89.1999.811.0050

 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 CARLOS JOSÉ QUITES, NADIMI SALIM 

QUITES, JOÃO DUVA, CAMILE KATRI, PAULINE KATRI, MARIA SILVIA 

CARDOSO DUVA, REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, STELLA KATRI 

FIDELHOLC, MILTON FIDELHOLC, NISSIM KATRI, REBECA EVA CHAIO DE 

KATRI, JACK KATRI, RENATA LEVITES KATRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MASANOBU UTIDA, NEY HIDEKI 

UTIDA, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA 

E SILVA, NILO TOZZO, CLEMENTINA MARIA TOZZO, AUMIR FERMINO 

TOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 

OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 Código nº 177

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

06 de junho de 2018, às 14h00min.

2. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 
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testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92404 Nr: 3220-77.2017.811.0050

 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: ROSANE REGINA MARQUETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

EDUARDO ANDRZEJEWSKI, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo de 10 (dez) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3559 Nr: 1093-65.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO CÂNDIDO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, retire a certidão 

de objeto e pé expedida a pedido , no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82220 Nr: 2067-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGRIPAR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA, CNPJ: 08399566000140. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

inexistindo óbice legal, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Proceda-se às baixas de eventuais restrições judiciais provenientes desta 

ação.Custas judiciais conforme acordado.Atente-se ao cumprimento do 

Provimento 40/2017/CGJ.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.Campo Novo do Parecis/MT, 17 de 

outubro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85998 Nr: 4426-63.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARNO PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ARNO PSCHEIDT, Cpf: 

45273405904, Rg: 3.313.076-7, Filiação: Paulo Pscheidt e Paula Pscheidt, 

data de nascimento: 03/07/1961, brasileiro(a), natural de Rio Negrinho-SC, 

separado(a) judicialmente, comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes 

na forma e condições pactuadas no termo de f. 19-20, 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. Proceda-se às baixas de eventuais restrições judiciais 

provenientes desta ação.Custas judiciais conforme acordado.Atente-se 

ao cumprimento do Provimento 40/2017/CGJ.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.Campo Novo do 

Parecis/MT, 23 de outubro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36042 Nr: 2831-39.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREA FERNANDES, ELISA 

MELO JORGE DA CUNHA, CORREA FERNANDES & MELO J DA CUNHA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE CORREA FERNANDES, Cpf: 

02247698719, brasileiro(a), casado(a), médico, Telefone 33821141, 

atualmente em local incerto e não sabido ELISA MELO JORGE DA CUNHA, 

Cpf: 07757545790, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CORREA FERNANDES & MELO J DA CUNHA LTDA, CNPJ: 

07011603000138. 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: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação.Eventual penhora efetivada nos autos, 
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fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou 

rendimentos.Custas pelo executado.Transitada em julgado a sentença, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 2766-73.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J NAFEZ EL BAZI-ME, JEANETTE NAFEZ EL 

BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J NAFEZ EL BAZI-ME, CNPJ: 

26573709000170 e atualmente em local incerto e não sabido JEANETTE 

NAFEZ EL BAZI, Cpf: 19452640120, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Os autos se encontram em carga 

externa.Diante disso, determino que a Senhora Gestora Judiciária 

certifique a verificação do prazo de carga, de modo que, ultrapassado o 

prazo para manifestação, intime-se a parte para que proceda com a 

devolução dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de busca a 

apreensão.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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32512 Nr: 2565-86.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDITE MASSOLA COMÉRCIO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELEDITE MASSOLA COMÉRCIO -ME, 

CNPJ: 3645967000185. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I - Compulsando os autos verifico 

que o feito encontra-se em ordem.II - Abra-se vistas dos autos Procurador 

do Estado para que, no prazo legal, se manifeste.III - Em seguida, 

certifique-se, tomando a escrivã as medidas necessárias para o 

desenvolver do procedimento e/ou, sendo o caso, voltando-me os autos 

conclusos para decisão em gabinete.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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77121 Nr: 3461-22.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): G. P. DE SOUZA, CNPJ: 

05726613000124. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I - Compulsando os autos verifico 

que o feito encontra-se em ordem.II - Aguarde-se a juntada do aviso de 

recebimento.III - Em seguida, tome o escrivão as medidas necessárias 

parao prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, voltem-me os 

autos conclusos para decisão em gabinete.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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60599 Nr: 1594-96.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - ME, NEIDE PIM, RENATA PIN MANSANO ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PIN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 07422164000156, Inscrição Estadual: 

13.305.500-0, atualmente em local incerto e não sabido NEIDE PIM, Cpf: 

78103398853, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

RENATA PIN MANSANO ARTERO, Cpf: 02562450108, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Os autos se encontram em carga 

externa.Diante disso, determino que a Senhora Gestora Judiciária 

certifique a verificação do prazo de carga, de modo que, ultrapassado o 

prazo para manifestação, intime-se a parte para que proceda com a 

devolução dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de busca a 

apreensão.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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36267 Nr: 3056-59.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERACI RAMOS PADILHA, JOSE CARLOS 

ACCO, VALDIR ACCO, SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIBERACI RAMOS PADILHA, Cpf: 

65225309100, brasileiro(a), solteiro(a), vendedor de peças, atualmente em 

local incerto e não sabido JOSE CARLOS ACCO, Cpf: 45277133968, Rg: 

3429545-0, Filiação: Avelino Acco e Augusta Prior Acco, data de 

nascimento: 14/10/1958, brasileiro(a), natural de Aratiba-RS, viuvo(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido VALDIR ACCO, Cpf: 

40745511953, Rg: 3.006.511-5, brasileiro(a), casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido SÓ AGRICOLA PEÇAS E 

IMPLEMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 03932031000179. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66580 Nr: 611-29.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, CRISTINA MARIA MASSAROLI, ELIANE MASSAROLI ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, CNPJ: 07196139000100, Inscrição Estadual: 13.290.591-4. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos nº: 611-29.2014.811.0050 (Código 

66580)Autor: Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTTRequerido: Everest Transportes Rodoviários Ltda.Vistos.Certifique a 

Srª. Gestora Judiciária quanto a juntada do acórdão proferido nos autos 

agravo de instrumento nº 47956/2014 (f. 34-39) em que as partes são 

estranhas a este feito, sendo que, se for o caso, proceda-se com o 

traslado do acórdão aos autos pertinentes.Em seguida, considerando a 

decisão nos autos do agravo de instrumento de f. 32-33, 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 artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 19 de 

novembro de 2016.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24812 Nr: 1451-83.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON A FEDRIZZI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON A FEDRIZZI-ME, CNPJ: 

00923697000172, Inscrição Estadual: 13.1655523. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34390 Nr: 1165-03.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. ZACARIA DE MATOS COMERCIO, GENILDA 

ZACARIAS DE MATOS LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): G. ZACARIA DE MATOS COMERCIO, 

CNPJ: 03694326000154, Inscrição Estadual: 131937952 e atualmente em 

local incerto e não sabido GENILDA ZACARIAS DE MATOS LIRA, Cpf: 

80868789100, Rg: 410.3231-2, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 
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dias.Ato contínuo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71033 Nr: 4014-06.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA SPNESKI OLIVESKI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PRISCILA SPNESKI OLIVESKI-ME, CNPJ: 

10701403000111. 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: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação.Eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou 

rendimentos.Custas pelo executado.Transitada em julgado a sentença, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 21 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73514 Nr: 1250-13.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNYELLIS SILVA TRINDADE, JOSÉ AILTON 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONNYELLIS SILVA TRINDADE, Cpf: 

01725682184, Rg: 1863680-2, Filiação: Neuma Silva Trindade, data de 

nascimento: 25/02/1997, brasileiro(a), natural de Ibiapina-CE, solteiro(a), 

autônomo, Telefone 65 9800 1581. 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: Com essas considerações e argumentos expostos, tenho por 

bem JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada pela denúncia de f. 04-08 para:a)CONDENAR o réu 

RONNYELLIS SILVA TRINDADE, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e do art. 244-B, do ECA, 

c/c art. 70 do Código Penal, bem como ABSOLVÊ-LO do crime disposto no 

artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o que faço com suporte no artigo 386, inciso 

VI do Código de Processo Penal;Considerando o princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosimetria da pena.7.1 – FURTO 

QUALIFICADO, ART. 155, § 4º IV do CPO crime de furto qualificado tem 

pena em abstrato é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.1ª 

Fase – Pena-BaseImpõe-se a análise das circunstâncias contidas no 

artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece 

ser normal; b) antecedentes a certidão de antecedentes criminais que ora 

se faz juntar demonstra que o réu é reincidente, já que possui 

condenação com executivo de pena em tramite nesta comarca. No 

entanto, o fato pelo qual se formou tal PEP foi referente a fato posterior ao 

do presente caso, assim não há que ser considerado a reincidência nos 

autos; –c) conduta social e personalidade do agente – não há elementos 

nos autos para aferir tais circunstâncias; d) motivos do crime – os fatores 

que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva, que é a 

busca do lucro fácil sem a devida contraprestação lícita, o que, não 

obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria 

da pena, sob pena de se incidir no inaceitável bis in idem; e) 

circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado; f) 

consequências do crime – são as normais do tipo; g) comportamento da 

vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa. Por estas razões, 

fixo a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja, em 02 

(dois) anos de reclusão, tendo em vista que as circunstâncias antes 

descritas lhes são todas favoráveis.2ª Fase – Atenuantes e 

AgravantesNão há qualquer circunstância agravante a ser 

considerada.Por outro lado, presente se faz a atenuante genérica inserta 

no artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado era 

menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Vale dizer, por ter nascido 

em 25/02/1997, em 28/04/2015 possuía 18 anos de idade.No entanto deixo 

de atenuar a pena por tê-la fixado no mínimo legal, tornando-a, nesta fase 

provisória, em dois (02) anos de reclusão.Inexistindo outras 

circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 

3ª fase da aplicação da pena.3ª Fase – Causa de Aumento e 

DiminuiçãoInexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas. 

Assim, perfaz-se, a pena de dois (02) anos de reclusão, a qual torno 

definitiva ante a ausência de outras circunstancias e causas 

modificadores a levar a efeito.7.2 – CORRUPÇÃO DE MENOR, ART. 244-B, 

DO ECAA sanção relativa ao tipo penal descrito no artigo 244-B, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, varia de um (01) a quatro (04) anos 

de reclusão.1ª Fase – Pena-BaseImpõe-se a análise das circunstâncias 

contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – 

transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena; b) antecedentes – a certidão de 

antecedentes criminais que ora se faz juntar demonstra que o réu é 

reincidente, já que possui condenação com executivo de pena em tramite 

nesta comarca. No entanto, o fato pelo qual se formou tal PEP foi referente 

à fato posterior ao do presente caso, assim não há que ser considerado a 

reincidência nos autos; c) Conduta social e personalidade do agente – não 

há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a 

personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias 

judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – os 

fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie, que é a 

busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, o que, não 

obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar ao réu na 

dosimetria da pena, sob pena de se incidir o bis in idem. e) Circunstâncias 

do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal 

do delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) 

Comportamento da vítima – a vítima não incentivou nem facilitou a ação 

delituosa. Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira 

fase de aplicação da pena, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo 

legal, em um (01) ano de reclusão.2ª fase – atenuantes e agravantesNão 

há qualquer circunstância agravante a ser considerada.Por outro lado, 

presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso I, do 

Código Penal, tendo em vista que o acusado era menor de 21 (vinte e um) 

anos na data do fato. Vale dizer, por ter nascido em 25/02/1997, em 

28/04/2015 possuía 18 anos de idade.No entanto deixo de atenuar a pena 

por tê-la fixado no mínimo legal, tornando-a, nesta fase provisória, em um 

(01) ano de reclusão.Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e 

agravantes a serem consideradas, passo a 3ª fase da aplicação da 

pena.3ª fase – causas de aumento e diminuiçãoAusentes causas de 

aumento ou diminuição. Em face da inexistência de causas geral ou 

especial aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada de 

um (01) ano de reclusão.DO CONCURSO FORMAL – ART. 70, DO 

CPObservo que os crimes foram cometidos na forma do art. 70 do Código 

Penal, e considerando que o art. 155, § 4º, IV do CP possui pena mais 

grave, ela deve ser aplicada no caso concreto, além do aumento em 
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1/6.Por conseguinte, torno definitiva a pena de dois (02) anos e quatro 

(04) meses de reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias a 

serem levadas a efeito.DA PENA DE MULTACom efeito, em virtude de as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 

doze (12) dias-multa. Atendendo à situação econômica do acusado, de 

acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de 

dez dias, de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com 

os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.Destarte, CONDENO o réu 

RONNYELLIS SILVA TRINDADE, qualificado nos autos, à pena de dois (02) 

anos e quatro (04) meses de reclusão e doze (12) dias-multa, cada qual 

correspondendo a 1/30 do salário mínimo, pela prática do delito previsto no 

art. 155, §4º, IV, do CP c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 70 do CP.7.3 – DO 

REGIME DE CUMPRIMETNO DA PENAConforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, 

do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena 

imposta.7.4 - DA DETRAÇÃOPasso a analisar a detração da pena em 

função da recente alteração do art. 387 do Código de Processo Penal 

promovida pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012.Verifico que o 

réu foi preso em preventivamente em 30/04/2015 e, em 19/05/2015 fora 

concedido o beneficio da liberdade provisória, portanto, o réu já cumpriu 

20 dias da pena.Entretanto não influencia no regime inicial de cumprimento 

de pena, pois já estabelecido o início do cumprimento no regime 

semiaberto, a quantidade a ser detraída não o altera.7.5 - DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Deixo de efetuar a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos, por entender que o acusado não 

preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal. Em especial por 

responder executivo nesta Comarca7.6 - DA SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO Quanto ao sursis (CP, art. 77), não vislumbro a 

possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a pena cominada, a qual não se 

enquadra ao preceito do art. 77, do CP, o qual prevê a suspensão da 

execução da pena privativa de liberdade quando a sanção aplicada não 

for superior a 02 (dois) anos.8 - DAS CUSTASCondeno o réu 

RONNYELLYS DA SILVA TRINDADE ao pagamento das custas 

processuais. 9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISCertificado o trânsito 

em julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: 1. Lance-se o 

nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. 

Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. 

Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a conforme determina 

a Lei de Execuções Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia 

respectiva ao Juízo de Execuções Penais competente.6. Sem prejuízo, 

aguarde-se o cumprimento da suspensão condicional do acusado José 

Ailton Elias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis, 26 de 

janeiro de 2016.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 21 de março de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69848 Nr: 3131-59.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA DOS SANTOS SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, FACE O TEOR DO DOCUMENTO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 1671-81.2007.811.0050

 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: JOÃO BATISTA LIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 -A/MT

 Autos nº 1671-81.2007.811.0050 (Código 25037)

Autor: José Batista Limiro

Executado: Banco do Brasil S/A Ag. CNP

Vistos.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, importante registrar que tendo em vista que a parte 

requerida tem alterado a representação judicial de forma demasiada, e, 

considerando o art. 274 do CPC, intime-se esta atualizando-se ao patronos 

do requerido.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61601 Nr: 2603-93.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ CAMILO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2603-93.2012.811.0050 (Código 61601)

Exequente: Sementes Guerra Ltda.

Executado: Paulo José Camilo de Paiva

Vistos.

Indefiro o pedido de f. 74, uma vez que a citação por edital é medida 

excepcional, de modo que não constam nos autos quaisquer documentos 

indicativos de que a parte autora promoveu as diligências necessárias 

para a localização do endereço da parte executada.

Acontece que a parte exequente/autora não comprovou nos autos as 

diligencias administrativas realizadas para a localização do endereço da 

parte contrária. Ora, poderia juntar aos autos respostas dos pedidos 

realizados junto ao DETRAN, Junta Comercial, Operadoras de Telefone, 

dentre outros, a fim de comprovar que foram esgotados os meios 

extrajudiciais para a localização da parte.

Diante disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte nos autos o atual endereço do réu, de modo que, em caso 

negativo quanto à localização, que comprove as diligências no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28161 Nr: 1576-17.2008.811.0050

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 317 de 793



 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS 

CORP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:143641, ADRIANO CARRELO SILVA - OAB:6602, 

ADRIANO GONÇALVES DA SILVA - OAB:262325/SP, André Newton 

de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, CARLOS HENRIQUE S. 

PERSOLI - OAB:138.630/SP, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, DOMÍCIO 

DOS SANTOS NETO - OAB:113.590, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, FABIANA SONTAG CORREA DA COSTA 

- OAB:10.647, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, GEORGE MILLER 

FILHO - OAB:10.240, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6347, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, Joilson Dimas Leite 

Cangussú Prates - OAB:4698/MT, JULIANA FOGAÇA PANTALEÃO - 

OAB:209205/SP, LEONARDO FOGAÇA PANTALEÃO - OAB:146.438/SP, 

Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705, PAULO INÁCIO HELENE 

LESSA - OAB:6.571/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A, RICARDO CARDOSO MONTEIRO - OAB:267266/SP, 

VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA SALLESS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.716, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:4.945

 Autos n° 1576-17.2008.811.0050 (Código 28161)

Exequente: Global Securities Capital Partners Advisors Corp

Executado: Elio Cunha

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do acórdão aportado aos autos para 

manifestarem o que entender de direito.

Sem prejuízo, certifique quanto a contagem dos volumes do processo em 

questão, bem como a numeração das paginas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 27 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92662 Nr: 3366-21.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 Autos n° 3366-21.2017.811.0050 (Cód. 92662)

Recuperando: André Marques da Silva

Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 142.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 09/12/2024, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92308 Nr: 3158-37.2017.811.0050

 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: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente o requisito do perigo da demora constante no 

art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela antecipada.Sem prejuízo, 

cumpra-se o determinado acima acerca do indeferimento da concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 23 

de março de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94593 Nr: 4527-66.2017.811.0050

 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: WABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4527-66.2017.811.0050 (Código 94593)

Requerente: Wallifer Augusto Baroncioelo de Souza

Requerido: Greycielli Silva Bernardo

Vistos.

De início, denoto que o pleito formulado pela parte autora às f. 63-64 não 

deve prosperar, uma vez que conforme se vê às f. 61-62, já fora 

expedida carta precatória coma finalidade de realização de estudo 

psicossocial com a parte requerida, bem como com a criança, conforme 

determinação contida na decisão de f. 60.

Diante disso, deve a parte autora realizar as diligências que entender 

pertinente junto ao Juízo Deprecado para o cumprimento integral da 

missiva.

Sem prejuízo, expeça-se ofício ao Juízo Deprecado para informações 

acerca do cumprimento da carta precatória encaminhada às f. 61-62.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97648 Nr: 984-21.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCSICO EURIPEDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO COIMBRA - OAB:rj 

151.056-s

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 984-21.2018.811.0050 (Código 97648)

Autor: JSL Arrendamento Mercantil S/A

Requerido: Francisco Euripedes de Lima

Vistos.

Analisando minuciosamente o feito, denoto que a peça inaugural não está 

assinada pelo causídico, pois se trata de cópia conforme se vê às f. 06.

Desse modo, considerando que não se trata de peça assinada 

eletronicamente (PEA), intime-se a parte autora, por meio do advogado 

constante às f. 07, para que, no prazo de quinze dias, sane o vício 

apontado, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 76, I , do CPC.

 Com o decurso do prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75512 Nr: 2450-55.2015.811.0050

 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: JLDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 
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Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2450-55.2015.811.0050 (Código 75512)

Autor: Jane Laudiceia de Arruda Santos

Requerido: Valdemes dos Santos

Vistos.

RETIFIQUE-SE a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por Jane 

Laudiceia de Arruda Santos em face de Valdemes dos Santos.

Ocorre que analisando minuciosamente a peça inicial da ação executiva, 

de noto que a parte autora não qualificou a parte requerida/executada, 

bem como não seguiu o tramite estabelecido nos art. 528 e ss do Código 

de Processo Civil, pois não informou o início da inadimplência; qual rito da 

execução (prisão civil/penhora de bens).

Com tais considerações, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

patrono, via DJE, para a apresentação do título executivo, bem como os 

requisitos estabelecidos nos art. 528 e seguintes do CPC, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97331 Nr: 822-26.2018.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA - ME, MARLON FELIPE 

BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIS OTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 822-26.2018.811.0050 (Código 97331)

Impetrante: Organização Contábil Ltda. - ME

Impetrado: Jaime Luis Ott (Secretário de Finanças do Muncípio de CNP)

Vistos.

Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que julgar necessária (art. 7º, inciso I, LMS).

Prestadas as informações, vistas ao Ministério Público para manifestação 

no prazo legal.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92405 Nr: 3221-62.2017.811.0050

 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: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

EDUARDO ANDRZEJEWSKI, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (CPC 

art. 334, §4º), cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Em seguida, dê-se VISTAS dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 3245-90.2017.811.0050

 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: FLORIVALDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial desta ação e, via de consequência, nos termos 

do art. 485, VI, do mesmo Codex, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Deixo de condenar o requerente ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, pois fica-lhe deferido os 

benefícios da AJG.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Com o transito em 

julgado, arquive-se o feito com as anotações e baixas 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81715 Nr: 1773-88.2016.811.0050

 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: ALM, RMBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CAROLINE 

PAGNUSSAT - OAB:19.775/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

Everly Soares Rosiak - OAB:17.866-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1773-88.2016.811.0050 (Código 81715)

Representante: Rhayanne Marques Boletlho Lobo

Requerido: Espólio de Jaderson Marques Ames

Vistos.

Acolho o parecer ministerial de f. 42 e, via de consequência, determino:

a) A expedição de ofício dirigido ao Departamento Estadual de Transito do 

Estado de Mato Grosso, requisitando informações acerca da existência de 

veículos automotores em nome do falecido;

b) A expedição de ofício dirigido ao Cartório de Registro Imobiliário deste 

município, requisitando informações acerca da existência de bens imóveis 

em nome do falecido;

c) A expedição de ofício dirigido à Receita Federal, requisitando cópia das 

declarações de imposto de renda relativa ao exercício de 2.013 em nome 

do falecido;

d) A expedição de ofício a agencia do Banco do Brasil para que informe 

quantitativo de valores disponíveis na conta bancária de titularidade do de 

cujus;

e) O cumprimento integral da decisão de f. 17 para que seja promovida a 

intimação das Fazendas Públicas, nos termos do art. 626 do CPC;

f) Expedição de ofício ao INSS para que informe se há dependentes 

registrados naquela Autarquia.

Com o aporte das respostas, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96052 Nr: 94-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 Autos nº 94-82.2018.811.0050 (Código 96052)

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Iury Simmi

Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestação acerca do pleito formulado pela 

parte requerida, no prazo de quinze dias, sob pena de aceitação tácita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92636 Nr: 3353-22.2017.811.0050

 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: JOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOBC, DCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3353-22.2017.811.0050 (Código 92636)

Requerente: João Otto Comunello

Representante: Deborah Cristina Barbosa

Vistos.

Certifique o transito em julgado da sentença proferida.

Em seguida, se positivo, arquive-se o feito com as comunicações e 

anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73674 Nr: 1348-95.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCB, AOBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Autos nº 1348-95.2015.811.0050 (Código 73674)

Representante: Deborah Cristina Barbosa

Executado: João Otto Comunello

Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do acordo 

realizado entre as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64628 Nr: 2656-40.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSDS, JASDS, LTADSDS, EADSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 3693-97.2016.811.0050

 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: NEUZA BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos procedimentos de jurisdição voluntária é obrigatória a citação de 

todos os interessados (CPC, art. 721) para que se viabilize a possibilidade 

do exercício do direito de resposta.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do art. 72, II, do CPC, 

nomeio a DPE como curadora especial aos citandos, a fim de proteger o 

princípio constitucional do contraditório.

Em seguida, considerando que o Ministério Público deixou de intervir no 

feito (f. 37-38), certifique quanto as respostas dos ofícios determinados 

às f. 15 e, ato contínuo, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88032 Nr: 663-20.2017.811.0050

 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: CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO 

BELCHIOR LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERALDO - 

OAB:17.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Autos nº 663-20.2017.811.0050 (Código 88032)

Requerente: Construtora e Prestadora de Serviço Belchior Ltda Epp

Requisitado: Josué Martins

Vistos.

Não havendo 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.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de março de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66312 Nr: 365-33.2014.811.0050

 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
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 PARTE AUTORA: WILLIAM IGOR BARBUENO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ANDERSON TEIXEIRA MARIANO, 

RODOVIÁRIO CRISMARA LTDA - (CG MENDES EPP), BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA MARIA MACHADO 

FRANÇA QUEIROZ - OAB:14472- MT, ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO APARECIDO 

PAPASSIDERO - OAB:OAB/SP 90.880, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 Vistos,

DEFIRO o pleito de f. 243 e, via de consequencia, concedo o prazo de 05 

dias para que o requerido Rodoviário Crismara Ltda., junte aos autos a 

apolice da Itaú Seguros S/A, bem como o endereço desta para citação.

Com a juntada do endereço, cite-se a Itaú Seguros S/A.

Em seguida, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de 

direito em quinze dias.

Por fim, certifique o cumprimento integral das decisões proferidas e tornem 

os autos conclusos para deliberação.

 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.: 68035 Nr: 1873-14.2014.811.0050

 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 PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VALTER BERFT, JULIO CESAR NEDEL, 

ELOI VERGISDES HORST, LEANDRO NERY VARASCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES 

- OAB:12.462 MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133/MT

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação, e, tendo em vista a apresentação das 

razões, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20667 Nr: 972-27.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA DA CONCEIÇÃO, ARLETE RIBEIRO 

DA SILVA, ALCEBIADES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, JOSE HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 Vistos.

De início, retire-se a etiqueta identificativa da Meta 02 CNJ, uma vez que o 

feito já fora sentenciado.

Concomitantemente, interposto o recurso de apelação, e, tendo em vista a 

apresentação das razões, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 807-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o acumulo de processos e a escassez de servidores, 

entendo que o feito foi enviado concluso sem má-fé.

Diante disso, encaminho os autos a Escrivania para cumprimento integral 

da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 1911-94.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S.A., 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LOPES GUIMARÃES - 

OAB:347.259/SP, Ricardo Alessandro Castagna - OAB:SP/174.040, 

VICTOR MAGALHÃES GADELHA - OAB:330.076/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63209 Nr: 1211-84.2013.811.0050

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSSI, ZAID ARBID, JANDIRA MARIUSSI, ROSA HAIDAR 

ARBID, ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:13392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, JULIANA FIUSA FERRARI - OAB:6538

 Vistos,

De início, retire-se a etiqueta identificativa da META 02, eis que o feito 

pertence a META 06.

Concomitantemente, considerando a manifestação de f. 648-649, 

INTIME-SE a empresa nomeada perita para que apresente honorários para 

realização, tão somente, no que tange a prova pericil da assinatura 

constante na escritura de cessão de posse exibida pelos opostos.

Com a apresenteção dos honorários, intimem-se as partes nos termos da 

decisão retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 321 de 793



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 5801 Nr: 1001-53.2001.811.0050

 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: ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS SANTOS 

MARIUSSSI, ELIO MARIUSSI, JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER C. LOCATELLI - OAB:3.554/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192/MT, JULIANA FIUSA FERRARI - OAB:6538

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos em face da sentença 

proferida às f. 184-185.

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, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que manuseando detidamente os autos, observo 

que não foram fixados os honorários sucumbenciais/advocatícios.

Ante o exposto, recebo os embargos interpostos pela parte requerida e no 

mérito lhes dou provimento em face da omissão apontada a fim de 

CONDENAR a parte autora ao pagamento das despesas e honorários 

advocatícios que, levando em consideração a complexidade da causa e 

zelo do profissional na condução do processo, FIXO em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Sem prejuízo, retire-se a etiqueta identificativa da Meta 02, eis que o feito 

já fora sentenciado.

 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.: 96262 Nr: 236-86.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRELY ALVES DE MOURA MELO, ROBSON FELIPE 

MOURA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA GARCIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 236-86.2018.811.0050 (Código 96262)

Autor: Sandrely Alves de Moura Melo e Robson Felipe Moura Melo

Requerido: Daniella Garcia de Almeida

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia __18__ de ____06________ de 2.018, às 

__10___h__00___min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

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 atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Defiro os benefícios da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97623 Nr: 978-14.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFARI COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:22395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)..Dessa forma, ante a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, 

indefiro, por ora, o pedido de antecipação de tutela. Designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de junho de 2.018, às 10h30min., a ser realizada 

pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara, devendo o réu ser citado, nos termos do art. 334, “caput” e o autor 

intimado nos termos do art. 334, §3º, ambos do CPC.Realizada a audiência 

de conciliação, caso as partes não realizem acordo, terá o réu prazo de 

15 (quinze) dias, a conta da audiência de conciliação, para, querendo, 

apresentar contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de 

revelia.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), oportunidade em que o prazo para 

apresentação da contestação se dará a partir da citação. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).Defiro os 

benefícios da AJG a parte autora.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68414 Nr: 2160-74.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA, RHAYANNE 

MARQUES BOTELHO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINE 

PAGNUSSAT - OAB:19.775/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, Everly 

Soares Rosiak - OAB:17.866-O/MT

 Ante ao exposto, com arrimo no brocardo in dubio pro reu, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal e com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal, ABSOLVO as acusadas RHAYANNE 

MARQUES BOTELHO LOBO e ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA, 

devidamente qualificadas nos autos, dos crimes que lhes foram 

imputadas.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo 

Novo do Parecis (MT), 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70789 Nr: 3079-34.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI RENATA LERNER, MARIA DA GUIA 

VERAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071 OB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO - OAB:13.071 OB/MT
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 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR as rés 

ADRIELI RENATA LERNER e MARIA DA GUIA VERAS DA SILVA, já 

qualificadas nos autos, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da 

Lei nº 11.343/06[...]10. DAS DISPOSIÇÕES FINAISApós o trânsito em 

julgado:1.Lance-se o nome das rés no rol dos culpados;2.Expeça-se ofício 

ao TRE-MT; 3.Expeça-se guia de recolhimento, para formalização do 

processo de execução, acompanhando cópia a denúncia, da sentença e 

da certidão do trânsito em julgado, e;4.Comunique-se aos órgãos de 

Identificação Estadual e Federal, bem como à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso; 5.Após o trânsito em julgado, a Sra. 

Escrivã deverá expedir ofício a autoridade policial para que providencie a 

remessa do entorpecente ao órgão do Ministério da Saúde ou congênere 

estadual, observando a pesagem por ocasião do recebimento por parte do 

responsável pelo citado órgão, informando a este juízo para anotação nos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95430 Nr: 4976-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN KAICK GREGORIO NEVES DA SILVA, 

TAMARIS RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO ERICKS GOMES DA 

CONCEIÇÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCIO DA SILVA ALMEIDA - OAB:16358-MT

 [...]Assim, designo audiência de instrução e julgamento para a data de 12 

de abril de 2018, às 17h00min, oportunidade em que serão ouvidas as 

vítimas, inquiridas as testemunhas e procedido aos interrogatórios dos 

acusados.Pois bem. A acusada Tamaris Rodrigues de Souza constituiu 

advogado e vindicou o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou 

substituição da prisão por prisão domiciliar sob o argumento de que está 

gestante (f. 111-119).O órgão ministerial emitiu parecer favorável à 

concessão da substituição da prisão provisória por prisão domiciliar (f. 

134-140).Como cediço, a partir do advento da lei nº 13.257/2016, houve a 

alteração do inciso IV ao artigo 318 do Código de Processo Penal , 

prevendo a hipótese de substituição da prisão provisória por prisão 

domiciliar à mulher gestante.Urge destacar que, mesmo com o advento da 

legislação referida, a maioria da doutrina e da jurisprudência dos tribunais 

superiores reconhecia a inexistência de obrigatoriedade de imposição da 

benesse, isto é, a substituição não era automática, de modo que caberia 

ao julgador analisar, à luz do caso concreto, a possibilidade da prisão 

domiciliar.Todavia, houve o julgamento do remédio heroico coletivo (HC nº 

143.641-SP) pelo Excelso Pretório, sendo estendida a ordem de 

concessão daquele habeas corpus coletivo a todas as mulheres presas 

gestantes, dentre outras situações previstas na lei, o que implica 

diretamente no caso da ré Tamaris, pois restou demonstrada a sua 

condição de gestante nos autos (f. 118-119).[...].Portanto, nos moldes do 

quanto estabelecido pelo Excelso Pretório por ocasião do julgamento do 

HC coletivo nº 143641-SP, bem assim nos termos do artigo 318, inciso V, 

do Código Penal, e em consonância com o parecer ministerial (f. 134-140), 

DETERMINO a substituição da prisão preventiva para a PRISÃO 

DOMICILIAR em favor da acusada TAMARIS RODRIGUES DE SOUZA, já 

qualificada nos autos, sem prejuízo das medidas cautelares previstas no 

artigo 319, do CPP,[...]

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-07.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010079-07.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos 

autos procuração com poderes para receber/dar quitação. Campo Novo 

do Parecis-MT, Terça-feira, 27 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000149-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A S AMARAL HOTEL - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO)

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GARCIA NETO (EXCIPIENTE)

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA (EXCIPIENTE)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXCIPIENTE)

JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000149-16.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que, designo sessão de 

conciliação para 08/05/2018 13:45, ficando as partes devidamente 

intimadas através de seu advogados. Caso, o nobre defensor desejar que 

o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar esta secretaria 

em tempo hábil para proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a 

ausência injustificada do reclamante, acarretará em extinção e 

arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento das custas 

processuais, e ausência da parte reclamada importará em confissão e 

revelia. Campo Novo do Parecis - MT, Terça-feira, 27 de Março de 2018 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-80.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUSMIR MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000007-80.2016.8.11.0050 REQUERENTE: CLAUSMIR MANTOVANI 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro 

com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Camp 

Novo do Parecis/MT, 27 de março de 2018 CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-28.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA SOBRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALESSANDRO VINICIUS COSTA OCTAVIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 1000338-28.2017.8.11.0050 REQUERENTE: SERGIO DA 

SILVA SOBRAL REQUERIDO: ALESSANDRO VINICIUS COSTA 

OCTAVIANO Vistos. Certifique-se a gestora sobre a devolução da carta 

precatória expedida nos autos. Em seguida, conclusos para deliberações. 

Segunda-feira, 26 de Março de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARLOS DALCHIAVON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMILA DALVA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000379-92.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DE IMAGEM, Intimação / Notificação]. REQUERENTE: FLAVIO 

CARLOS DALCHIAVON REQUERIDO: SAMILA DALVA DE JESUS SILVA 

Vistos. Designe-se audiência de instrução e julgamento conforme pauta de 

disponibilidade do juízo. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 24 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-41.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000460-41.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor em que as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso 

da demanda que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente 

ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que 

o reclamante afirma desconhecer, no valor de R$ 223,67 (duzentos e vinte 

e três reais e sessenta e sete centavos), referente ao contrato 

126922351, com data de inclusão no dia 03/01/2015. Verifico assim que 

se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida em sua peça de defesa apenas aduz que o 

Promovente não faz jus a indenização por danos morais, devendo ser 

aplicada a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O ônus de prova 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não se desincumbiu 

de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que possibilitasse 

comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. A Promovida teve a oportunidade 

de produzir provas para embasar sua defesa, tais como documentos que 

comprovassem a adesão aos serviços que alega ter a Promovente 

efetuado; onde deveriam constar assinatura e cópia dos documentos 

pessoais da autora, entre outros. No que se refere ao pedido de 

declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que merece acolhimento. 

Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita em favor do 

Promovente; assim o é porque, a inscrição em discussão foi 

disponibilizada no SCPC na data de 03/01/2015, sendo que a outra 

restrição é datada 28/02/2014 foi objeto do processo nº 

1000461-26.2017.8.11.0050 no qual FOI RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE 

DA INSCRIÇÃO, sendo assim, a PROCEDÊNCIA se impõe no tocante a 

indenização por danos morais. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

no valor de R$ 223,67 (duzentos e vinte e três reais e sessenta e sete 
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centavos), referente ao contrato 126922351, com data de inclusão no dia 

03/01/2015. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 

do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação 

desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da Promovente dos 

órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de 

descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 21 de março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 21 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000437-95.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO Alega a promovida, que a pretensão da 

Reclamante encontra-se acobertada pelo manto da prescrição, tendo em 

vista que a inserção nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu na data 

de 18/08/2013, e a distribuição da ação no dia 17/11/2017. Apesar das 

alegações da Promovida, o lapso temporal aplicável à responsabilidade 

civil decorrente de relação de consumo se dá a partir da data que o 

consumidor toma conhecimento da negativação em seu nome e não da 

data em que foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Consta no 

extrato retirado junto ao SERASA que a consumidora tomou conhecimento 

na negativação no dia 17/11/2017, e o ajuizamento da ação se deu mesmo 

dia 17/11/2017, não incidindo no caso em comento o prazo prescricional 

descrito no inciso V, § 3º do art. 206 do Código Civil, motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

visando à declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação 

da requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer, no valor de 

R$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos), referente ao 

contrato 069842528000065, com data de inclusão no dia 18/08/2013. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de defesa, apenas 

aduz que o Promovente não faz jus a indenização por danos morais, 

devendo ser aplicada a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O 

ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção 

de irregularidade da cobrança perpetrada. A Promovida teve a 

oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais como 

documentos que comprovassem a adesão aos serviços que alega ter a 

Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e cópia dos 

documentos pessoais da autora, entre outros. Todavia, as imagens 

anexadas na contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu 

telas de sistemas de seus programas de software, não comprovando a 

adesão pela Promovente ao cartão de crédito, pois mesmo que tal adesão 

foi realizada vi internet ou ligação, deveria constar em posse da Promovida 

gravações telefônicas e/ou proposta de adesão via internet, o que nem 

sequer foi cogitado nos autos pela Promovida. No que se refere ao pedido 

de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo merece 

acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita 

em favor do Promovente; assim o é porque, a inscrição em discussão foi 

disponibilizada no SCPC na data de 18/08/2013, sendo que a outra 

restrição é datada 15/12/2014, portanto, a inserção do valor de R$ 179,70 

(cento e setenta e nove reais e setenta centavos) é anterior ao registro do 

contrato nº 5049349830, NÃO DEVE, PORTANTO, INCIDIR NO PRESENTE 

CASO A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. 

No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) E, a 

respeito da razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri 

Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda 

uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio 

Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82). A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é 

pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando 

de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a 

comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito no valor R$ 

179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos), com data de 

restrição no dia 18/08/2013. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para 
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que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária, 

em caso de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 21 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 de março de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-04.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000456-04.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

RENALDO SOARES DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DAS 

PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a promovida, 

incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de perícia 

grafotécnica do documento (CONTRATO) acostado nos presentes autos. 

Apesar das alegações da Promovida, não há necessidade de realização 

de perícia para o deslinde da causa, sendo assim, os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR A Promovida 

pugna pela extinção da presente ação, tendo em vista que o Promovente 

não demonstrou a busca via administrativa para solução do problema, não 

podendo falar em resistência da parte promovida. Apesar das alegações 

da Promovida, não é obrigatória a tentativa de solução administrativa para 

o deslinde da causa, pois o cerne da lide é a negativação do nome da 

autora sendo assim, os autos encontram-se maduro para prolação de 

sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida 

dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando 

à declaração de inexistência de débito e condenação do reclamado ao 

pagamento de indenização por danos morais. A análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer, no valor de 

R$ 141,14 (cento e quarenta e um reais e catorze centavos), referente ao 

contrato 568142401000049, com data de inclusão no dia 18/11/2013. A 

Promovida, em sede de contestação, trouxe aos autos o INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS, firmado 

com o Autor, atenta-se ao fato de que toda a documentação constante 

nos IDs.: 11636924 e11636937, constam assinaturas convergentes com a 

constante na procuração e declaração de hipossuficiência. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o 

Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus 

da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra 

do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a 

Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os 

documentos necessários para comprovar a contratação dos serviços de 

telefonia/internet efetuado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 22 de março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 22 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-04.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ABMAEL LEAL (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)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 8010118-04.2016.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ABMAEL LEAL REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por ABMAEL LEAL 

em face de VIVO S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Executada informou o integral 

cumprimento da obrigação exequenda, conforme Id.: 11782280/11782284. 

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alvará conforme requerimento constante no Id.: 11880923. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-43.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000434-43.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TANIA DA SILVA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos. Trata-se de ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por TANIA DA SILVA em face de CLARO S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Formada a angularidade da relação 

processual, a parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 11552743. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 27 

de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-55.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000472-55.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA BETANIA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por 

MARIA BETANIA DA SILVA em face de BACO BRADESCO CARTÕES S.A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo 

que o Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial, o que, 

até a presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão 

extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial e, em consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 27 de FEVEREIRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 27 de FEVEREIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-49.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TACIO MOREIRA DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000453-49.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

TACIO MOREIRA DA SILVA SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DAS PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a 

promovida, incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de 

perícia grafotécnica do documento (CONTRATO) acostado nos presentes 

autos. Apesar das alegações da Promovida, não há necessidade de 

realização de perícia para o deslinde da causa, sendo assim, os autos 

encontra-se maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO 

DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR A Promovida pugna pela extinção da presente ação, tendo em vista 

que o Promovente não demonstrou a busca via administrativa para 

solução do problema, não podendo falar em resistência da parte 

promovida. Apesar das alegações da Promovida, não é obrigatório a 

tentativa de solução administrativa para o deslinde da causa, pois o cerne 

da lide é a negativação do nome da autora sendo assim, os autos 

encontra-se maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO 

DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente ação funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração de inexistência de 

débito e condenação do reclamado ao pagamento de indenização por 

danos morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

afirma desconhecer, no valor de R$ 1.828,21 (hum mil oitocentos e vinte e 

oito reais e vinte e hum centavos), referente ao contrato 

969529112000000, com data de inclusão no dia 16/03/2014. A Promovida, 

em sede de contestação, trouxe aos autos o TERMO DE ADESÃO A 

PRODUTOS E SERVIÇOS, firmado com o Autor, atenta-se ainda ao fato de 

que toda a documentação constante nos IDs.: 11622688 e 1162693, 

constam assinaturas convergentes com a constante na procuração e 

declaração de hipossuficiência. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a contratação dos serviços bancários 

inerentes a Conta Corrente 19611-8; Agência 3151-8, em nome do autor. 
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Resta comprovado nos autos que a Promovida agiu com a cautela 

necessária para condução dos seus serviços, foi diligente na condução 

de seus negócios, em contrapartida o autor restou inadimplente com limites 

de crédito utilizados perante a instituição financeira. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 de março de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TACIO MOREIRA DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000452-64.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

TACIO MOREIRA DA SILVA SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DAS 

PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a promovida, 

incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de perícia 

grafotécnica do documento (CONTRATO) acostado nos presentes autos. 

Apesar das alegações da Promovida, não há necessidade de realização 

de perícia para o deslinde da causa, sendo assim, os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR A Promovida 

pugna pela extinção da presente ação, tendo em vista que o Promovente 

não demonstrou a busca via administrativa para solução do problema, não 

podendo falar em resistência da parte promovida. Apesar das alegações 

da Promovida, não é obrigatório a tentativa de solução administrativa para 

o deslinde da causa, pois o cerne da lide é a negativação do nome da 

autora sendo assim, os autos encontra-se maduro para prolação de 

sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida 

dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando 

à declaração de inexistência de débito e condenação do reclamado ao 

pagamento de indenização por danos morais. A análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer, no valor de 

R$ 568,68 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito 

centavos), referente ao contrato 969529112000000, com data de inclusão 

no dia 11/03/2014. A Promovida, em sede de contestação, trouxe aos 

autos o TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS, firmado com o 

Autor, colacionados nos IDs.: 11623581 e 11623597, onde constam as 

assinaturas convergentes com as transcritas na procuração e declaração 

de hipossuficiência. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a contratação dos serviços bancários 

inerentes a Conta Corrente 19611-8; Agência 3151-8, em nome do autor. 

Resta comprovado nos autos que a Promovida agiu com a cautela 

necessária para condução dos seus serviços, foi diligente na condução 

de seus negócios, em contrapartida o autor restou inadimplente com limites 

de crédito utilizados perante a instituição financeira. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 de março de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-46.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBSON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000492-46.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: KLEBSON DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. A presente ação funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Promovente nos cadastros de proteção 

ao crédito, visando a declaração de inexistência de débito e condenação 

do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. Após 

audiência de conciliação a Promovida apresentou contestação. Consta no 

Id.: 11713975 que a parte Promovente requer a extinção do feito, devido a 

necessidade de perícia grafotécnica. Tal providência implica reconhecer a 

existência de complexidade para dirimir a matéria versada nos autos, 

tornando os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para 

processar e julgar o feito. Os Juizados Especiais, foram criados com base 

no sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua 

competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas 

cíveis de menor complexidade, significando que, aquelas causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, 

estariam fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, 

necessária ao pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio 

deva ser processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o 

exposto, em razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade 

da produção de prova pericial grafotécnica, DECLARO a incompetência 
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absoluta deste juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na 

presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 

9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-31.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ROSA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000396-31.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. REQUERENTE: ANGELA ROSA 

SAMPAIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a 

Promovida, incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de 

perícia técnica nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, 

resta claro que o laudo pericial já fora realizado pela mesma, não tendo 

que se falar em nova perícia, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Analisando os autos, DEFIRO a 

pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes os requisitos da lei 

1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, em que a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda que àquele demonstrar a procedência, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Aduz a parte 

Promovente que no dia 26/09/2017, ocorreu uma queda de energia elétrica 

em sua UNIDADE CONSUMIDORA – 6/705273-1. Ademais, a Promovente 

alega que devido a tal queda teve que suportar os danos materiais no 

valor de R$ 5.110,00 (cinco mil cento e dez reais), conforme laudos 

técnicos constantes nos Id.: 10348291. A Promovida em sua contestação 

alega que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os requisitos 

necessários ao dever de indenizar, pois alega que não ocorreu queda de 

energia na unidade consumidora da autora, na data de 26/09/2017. 

Compulsando os autos verifica-se que no documento apresentado pela 

Promovida anexo a sua defesa - SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA 

UC V1.13 -, consta que não restou constatada QUEDA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA inerente a UNIDADE CONSUMIDORA DA 

PROMOVENTE. Inicialmente, devemos observar que a Promovente não 

apresentou Impugnação quanto aos fatos descritos na peça contestatória. 

Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, 

não assiste razão a Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedidos formulados na peça inaugural. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de março de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-26.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GIACOMET GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000364-26.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: BRUNO GIACOMET GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovida, incompetência deste Juízo, 

tendo em vista a necessidade de perícia técnica nos presentes autos. 

Apesar das alegações da Promovida, resta claro que o laudo pericial já 

fora realizado pela mesma, não tendo que se falar em nova perícia, motivo 

pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Aduz a parte Promovente que no dia 29/05/2017 ocorreu uma 

queda de energia elétrica em sua UNIDADE CONSUMIDORA – 6/728435-9. 

O Promovente alega que devido a tal queda o motor elétrico do portão 

queimou, arcando com prejuízos materiais no importe de R$ 1.300,00(hum 

mil e trezentos reais), conforme notas fiscais constante no Id.: 9971830. A 

Promovida em sua contestação alega que não cometeu ato ilícito e que não 

estão presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. 

Compulsando os autos verifica-se que no documento apresentado pela 

Promovida anexo a sua defesa – F5GILOT0/R3GCAMT0 – MEDIÇÃO DE 

TENSÃO, consta que na execução da vistoria os técnicos assim 

resgistraram: “da execução do serviço o seguinte: “FOI VERIFICADO EM 

CAMPO, VERIFICADO AS CONEXÕES E ESTÁ NORMAL, PORÉM A 

MEDIÇÃO ESTÁ BAIXA QUANDO CLIENTE LIGA SEU CHUVEIRO A 

ENERGIA CAI MUITO. CLIENTE FOI ORIENTADA A PEDIR UMA MEDIÇÃO DE 

SETE DIAS. FINAL DE REDE”. No que se refere ao pedido de ressarcimento 

do prejuízo material, vejo que o merece acolhimento, tendo em vista que a 

Promovente trouxe aos autos provas suficientes para comprovar o valor 

dos bens avariados. Em contrapartida, no tocante a argumentação do 

Autor quanto ao dano moral não há comprovação dos prejuízos sofridos 

que abalaram a honra ou a personalidade do demandante. O conceito e a 

descrição do dano moral é sintetizado na obra Responsabilidade Civil do 

jurista Venosa como sendo: O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral, 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos de personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 
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muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. (VENOSA, 

Silvo de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo : Atlas, 

2006. p. 35). No caso em apreço não foi provada a ocorrência de danos 

morais, não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo 

legalmente tutelado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes 

autos, condenando a parte Promovida à indenização por danos materiais, 

na importância de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 de março de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 

de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-73.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DURCIANE DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000529-73.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DURCIANE DE SOUZA NOGUEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 11831614 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-86.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000457-86.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente 

ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que 

o reclamante afirma desconhecer, no valor de R$ 137,86 (cento e trinta e 

sete reais e oitenta e seis centavos), referente ao contrato 504743678, 

com data de inclusão no dia 11/12/2015. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida em sua peça de defesa, apenas aduz que o 

Promovente não faz jus a indenização por danos morais, devendo ser 

aplicada a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O ônus de prova 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não se desincumbiu 

de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que possibilitasse 

comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. A Promovida teve a oportunidade 

de produzir provas para embasar sua defesa, tais como documentos que 

comprovassem a adesão aos serviços que alega ter a Promovente 

efetuado; onde deveriam constar assinatura e cópia dos documentos 

pessoais da autora, entre outros. Todavia, as imagens anexadas na 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, não comprovando que a 

Promovente no período de 10/2015 a 12/2015 foi titular da UNIDADE 

CONSUMIDORA – nº 23158, deveria constar em posse da Promovida 

gravações telefônicas e/ou cópia da ordem de serviço em nome da autora, 

o que nem sequer foi cogitado nos autos pela Promovida. No que se refere 

ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que merece 

acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita 

em favor do Promovente; assim o é porque, a inscrição em discussão foi 

disponibilizada no SCPC na data de 11/12/2015, sendo que a outra 

restrição é datada 28/02/2014 foi objeto do processo nº 

1000461-26.2017.8.11.0050 no qual FOI RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE 

DA INSCRIÇÃO, sendo assim, a PROCEDÊNCIA se impõe no tocante a 

indenização por danos morais. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 
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juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

no valor R$ 137,86 (cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), 

referente ao contrato 504743678, com data de inclusão no dia 11/12/2015. 

B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Ato 

contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, a qual 

desde já fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência a 

partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação, limitando-se ao 

teto do Juizado. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 21 de 

março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 21 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-13.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000436-13.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que 

o reclamante afirma desconhecer, no valor de R$ 458,10 (quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e dez centavos), referente ao contrato 5049349830, 

com data de inclusão no dia 15/12/2014. A Promovida, em sede de 

contestação, trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação 

do terminal telefônico nº (65) 3382-4419; inclusive uma conta paga no dia 

25/03/2014, em especifíco, atenta-se ao fato do endereço constantes nas 

telas produzidas pela reclamada idêntico ao comprovante de endereço 

fornecido pela autora, sendo assim, não faz sentido um suposto fraudador 

solicitar a instalação de linha telefônica no endereço da autora. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que a Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. A Promovente não comprovou 

a quitação das faturas telefônicas, bem como restou comprovada a 

existência de relação jurídica com a Promovida, através do CONTRATO Nº 

5049349830 – TERMINAL TELEFÔNICO DE Nº (65) 3382 – 4419. Pois bem, 

de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Promovida em sua defesa formula pedido 

contraposto, para que a Promovente seja compelida a efetuar o 

pagamento do valor de R$ 458,10 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

dez centavos). Nesse sentido, inobstante as alegações formuladas pela 

parte reclamante, restou comprovada a utilização dos serviços fornecidos 

pela Promovida, fazendo jus ao recebimento das faturas telefônicas que 

não foram quitadas. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela 

parte autora e, nos termos do art. 487, I do CPC, e, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto, condenando a Promovente a pagar o valor de R$ 

458,10 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), referente 

ao contrato 5049349830. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 22 de março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 22 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito
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Processo: 1000448-27.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 
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INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 
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relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O 

Promovente tem o fito de ver declarado inexistente o débito de R$ 119,97 

(CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), com data 

de 12/09/2016 – CONTRATO 0259691909, bem como indenização por 

danos morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de contestação, trouxe 

aos autos documentos que comprovam a adesão aos serviços de 

telefonia pela Promovente; tais como, documento pessoal, contrato da 

linha pré-paga, todos com assinaturas convergentes conforme constante 

na procuração e declaração de hipossuficiência. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o 

Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos 

os documentos necessários para comprovar a contratação dos serviços 

de telefonia/internet efetuado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 22 de março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 22 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000449-12.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

JOYCE APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente ação funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração de inexistência de 

débito e condenação do reclamado ao pagamento de indenização por 

danos morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

afirma desconhecer, no valor de R$ 721,41 (setecentos e vinte e um reais 

e quarenta e um centavos), referente ao contrato 016752512000031CT, 

com data de inclusão no dia 09/05/2017. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida em sua peça de defesa, apenas aduz que a 

Promovente não faz jus a indenização por danos morais nem a declaração 

de inexistência do débito, devendo ser aplicada a súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça. O ônus de prova acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Dos autos extrai-se que a Promovida não se desincumbiu de seu ônus, 

pois não juntou qualquer documento que possibilitasse comprovar suas 

assertivas, devendo suportar a presunção de irregularidade da cobrança 

perpetrada. A Promovida teve a oportunidade de produzir provas para 

embasar sua defesa, tais como documentos que comprovassem a adesão 

aos serviços que alega ter a Promovente efetuado; onde deveriam constar 

assinatura e cópia dos documentos pessoais da autora, entre outros. 

Todavia, as imagens anexadas na contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, 

não comprovando a adesão pela Promovente ao cartão de crédito, pois 

mesmo que tal adesão foi realizada vi internet ou ligação, deveria constar 

em posse da Promovida gravações telefônicas e/ou proposta de adesão 

via internet, o que nem sequer foi cogitado nos autos pela Promovida. No 

que se refere ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho 

que o mesmo merece acolhimento. Em contrapartida, no tocante a 

alegação de dano moral, conforme dispões 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. Assim, uma vez que o débito em 

discussão somente foi disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito 

no dia 09/05/2017, e no cadastro de pessoa física da Promovente consta 

débi tos inscr i tos desde o dia 12/09/2016 (PROCESSO 

1000448-27.2017.8.11.0050) ONDE FOI RECONHECIDA A LEGITIMIDADE 

DA INSCRIÇÃO, sendo assim, a IMPROCEDÊNCIA se impõe no tocante a 

indenização por danos morais. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com base o artigo 356, II do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, bem como inexigível o débito no valor de R$ 721,41 (setecentos e 

vinte e hum reais e quarenta e hum centavos), referente ao contrato 

016752512000031CT, com data de inclusão no dia 09/05/2017. Ato 

contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, a qual 

desde já fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência a 

partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação, limitando-se ao 

teto do Juizado. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 22 de 

março de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 22 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-26.2017.8.11.0050

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 332 de 793



Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000461-26.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a Promovida, que a 

presente ação deve ser extinta, tendo em vista que a Promovente não 

demonstrou a busca via administrativa para solução do problema, não 

podendo falar em resistência da parte promovida. Apesar das alegações 

da Promovida, não é obrigatório a tentativa de solução administrativa para 

o deslinde da causa, pois o cerne da lide é a negativação do nome da 

autora sendo assim, os autos encontra-se maduro para prolação de 

sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. 

DA PRESCRIÇÃO Alega a promovida, que a pretensão da Reclamante 

encontra-se acobertada pelo manto da prescrição, tendo em vista que a 

inserção nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu na data de 

28/02/2014, e a distribuição da ação no dia 28/11/2017. Apesar das 

alegações da Promovida, o lapso temporal aplicável à responsabilidade 

civil decorrente de relação de consumo se dá a partir da data que o 

consumidor toma conhecimento da negativação em seu nome e não da 

data em que foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Consta no 

extrato retirado junto ao SERASA que a consumidora tomou conhecimento 

na negativação no dia 23/11/2017, e o ajuizamento da ação se deu mesmo 

dia 28/11/2017, não incidindo no caso em comento o prazo prescricional 

descrito no inciso V, § 3º do art. 206 do Código Civil, motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A presente ação funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, 

visando à declaração de inexistência de débito e condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação 

da requerida, por débito que o reclamante afirma desconhecer, no valor de 

R$ 2.319,28 (dois mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), 

referente ao contrato 2409862000002, com data de inclusão no dia 

28/02/2014. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de 

defesa, apenas aduz que a Promovente não faz jus a indenização por 

danos morais, devendo ser aplicada a súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida não se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas, 

devendo suportar a presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. 

A Promovida teve a oportunidade de produzir provas para embasar sua 

defesa, tais como documentos que comprovassem a adesão aos serviços 

que alega ter a Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e 

cópia dos documentos pessoais da autora, entre outros. No que se refere 

ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo 

merece acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito 

também milita em favor do Promovente; assim o é porque, a inscrição em 

discussão foi disponibilizada no SCPC na data de 28/02/2014, sendo que a 

outras restrições é datada 03/01/2015 e 06/05/2016, portanto, a inserção 

do valor de R$ 2.319,28 (dois mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito 

centavos), referente ao contrato 2409862000002, é anterior ao demais 

registros, NÃO INCINDINDO NO PRESENTE CASO A SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

no valor no valor de R$ 2.319,28 (dois mil trezentos e dezenove reais e 

vinte e oito centavos), referente ao contrato 2409862000002, com data de 

inclusão no dia 28/02/2014. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária, 

em caso de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 21 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 de março de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000062-60.2018.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CLEOMAR LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por CLEOMAR LIMA DOS 

SANTOS em face de VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 11587177, afirmando que O PROTOCOLO FOI 

EQUIVOCADAMENTE ENDEREÇADO A ESTA COMARCA. Decido. Há que 

se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de MARÇO de 2018. 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-50.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FATIMA WISNIEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000440-50.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

DAIANE DE FATIMA WISNIEWSKI REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a 

promovida, incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de 

perícia grafotécnica do documento (CONTRATO) acostado nos presentes 

autos. Apesar das alegações da Promovida, não há necessidade de 

realização de perícia para o deslinde da causa, sendo assim, os autos 

encontra-se maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO 

DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno antes de 

decidir a presente lide, um fato que me causa estranheza, analisando 

atentamente as assinaturas constante na procuração e declaração de 

hipossuficiência, verifico que estão divergentes dos documentos pessoais 

anexados aos autos pela autora, nota-se que a grafia do nome da parte 

autoral foi grafado de forma diversa do registrado no REGISTRO GERAL 

(RG) E NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF). Tal fato não passa 

despercebido por este julgador, pois, podemos estar diante de uma 

responsabilidade criminal, pois tudo me leva a crer que não foi a autora 

quem assinou tais documentos ao causídico subscritor da peça inicial. 

Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

Promovente tem o fito de ver declarado inexistente o débito de R$ 124,22 

(cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), com data de 

inclusão 14/12/2013 – CONTRATO 0200391814548, bem como 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de 

contestação, trouxe aos autos documentos que comprovam a adesão aos 

serviços de crediário fornecido pela promovida; consta na peça defensiva 

o COMPROVANTE DE DÉBITO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.117,98 (HUM 

MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) 

PARCELADOS EM 9X (NOVE VEZES) DE R$ 124,22 (CENTO E VINTE E 

QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), todos devidamente 

assinados pela autora conforme documentos pessoais e sem erros de 

grafia. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus de prova acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se desincumbiu de seu 

ônus, pois colacionou aos autos os documentos necessários para 

comprovar a contratação dos serviços crediário efetuado pela 

Promovente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 de março 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 

de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-79.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILDE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000451-79.2017.8.11.0050, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

CLEILDE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovida, incompetência deste Juízo, 
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tendo em vista a necessidade de prova pericial nos presentes autos. 

Apesar das alegações da Promovida, diante da documentação acostada 

pelas partes, vejo eu os autos encontra-se maduro para prolação de 

sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Analisando os autos, DEFIRO a pedido de assistência 

judiciária gratuita, pois presentes os requisitos da lei 1060/50. A presente 

ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual alega 

desconhecer sua origem, tendo em vista afirmar não possuir relação 

comercial ou financeira com a Promovida que justificasse a negativação 

no valor de R$ 510,17 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E DEZESSETE 

CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016162832655.1-2, COM 

DATA DE INCLUSÃO NO SPC/SERASA DIA 27/05/2017. Pugna, ao final, 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

referida, bem como indenização por dano moral. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida 

em sua contestação alega que adquiriu onerosamente da empresa 

NATURA COSMÉTICOS S.A, mediante Contrato de Cessão de Direitos, 

créditos de diversos devedores, entre eles o débito da Promovente, alega 

que a aquisição deu-se de boa-fé, requerendo assim, a improcedência da 

ação. A parte promovida comprova nos autos que a autora foi notificada 

da cessão dos débitos (Id.: 11537998), bem como a formalização de 

contrato de cessão de direito se deu de forma descrita em lei. O ônus de 

prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Destaco que para configurar a cessão de crédito válida, 

necessário se faz que alguns procedimentos sejam atendidos, entre eles 

a notificação do devedor, consoante se observa nos artigos 290 e 294, 

Código Civil, notificação esta que foi enviada para autora (Id.: 11538000) 

onde consta as opções de quitação do débito, conforme boleto com 

vencimento para 22/05/2017. Resta comprovado nos autos que a 

Promovida agiu com a cautela necessária para condução dos seus 

serviços, foi diligente na condução de seus negócios, pois somente 

disponibilizou os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 27/05/2017, quando verificou que a inadimplência da autora. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 de março de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 22 de março 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.: 72336 Nr: 1324-69.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Xavier 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:

 Isso Posto, JULGO parcialmente procedente a presente impugnação à 

execução apenas para determinar o desconto dos valores já recebidos 

pelo Exequente, reconhecendo o saldo remanescente ainda não pago de 

R$ 4.075,40.Por consequência HOMOLOGO como devido o valor apontado 

no extrato de p. 94.Por consequência, DETERMINO seja expedido ofício 

requisitório de pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21254 Nr: 3574-51.2007.811.0051

 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): Espólio de Lourival Lopes, David Antonio 

Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Juliano Domingues De Oliveira - OAB:2484-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Autos nº3574-51.2007.811.0051 código 21254

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81862 Nr: 1753-65.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisvaldo dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1753-65.2015.811.0051 - 81862

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 133 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
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Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79047 Nr: 3868-93.2013.811.0051

 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: Euclides Gaziero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Industria Brasileiras Coinbra S/A, 

AMAL Armazéns Gerais Ltda, COMAL COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, Wilmar Luft, Paulo Cesar 

Tkatsch, Ari Borba de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Diego Aloisio Luft - OAB:12436/MT, NANCY 

GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Vinicius Basso de 

Oliveira - OAB:18301

 (...) Não é outro o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “O Recurso de Embargos Declaratórios não se 

prestam ao reconhecimento de erro no julgamento ou corrigir apreciação 

jurídica, haja vista que, destinado apenas a suprir obscuridade, omissão 

ou contradição, nos termos do artigo 535 e incisos do Código de Processo 

Civil, hipóteses que devem ser observadas pela embargante, ainda que, 

pretenda apenas o prequestionamento da matéria. Admitem-se efeitos 

modificativos apenas em casos excepcionais.”( TJ-MT; EDcl 15274/2009; 

Paranatinga; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jurandir Florêncio de 

Castilho) DEIXO de receber, portanto, os embargos declaratórios. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões. Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75560 Nr: 536-21.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vanderlei de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT, Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Nos autos da Ação de Recuperação Judicial 0203711-65.2016.8.19.0001, 

que tramita na 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro – RJ 

deferiu-se o processamento da recuperação judicial em favor da 

Executada.

Mais do que isso, nos precitados autos, determinou-se a suspensão de 

todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 

sentença, provisórias ou definitivas, ajuizadas em desfavor Executada.

Assim, DETERMINO a suspensão do feito até ulterior decisão do 

magistrado que preside a Recuperação Judicial da Requerida.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144183 Nr: 2329-19.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171/MS, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, 

MARIANE CARBONERA AGUIAR - OAB:19748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2329-19.2018.811.0051 - 144183 (...) Decido.INDEFIRO o pedido 

acautelatório aduzido pela Requerente.INTIME-SE a Requerente, na pessoa 

de seus ilustres Procuradores, para que digam sobre eventual pedido ao 

Administrador Judicial ou ao Juízo da 2ª Vara desta Comarca para a 

habilitação do presente crédito na aludida recuperação judicial.Em sendo 

negativa a resposta, a Requerida deverá justificar o motivo pelo qual optou 

pela ação monitória e não pela habilitação de seu crédito perante o 

administrador judicial ou perante o próprio juízo da recuperação.Após, 

CONCLUSOS.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72248 Nr: 1237-16.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelson Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olbiano Carlos da Silveira Júnior, Hospital 

Municipal Coração de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadia Fernandes Ribeiro - 

OAB:MT/4.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Cavalcante Lopes 

- OAB:33.967/PE, Artur Prates de Rezende - OAB:269.990/SP, 

Gustavo Soares Bonifácio - OAB:MT/16.001-B, Marcela Fonseca 

Aleixo de Rezende - OAB:269.992 SSP/MT, Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 As demais questões continuam regidas pela regra do art. 373, I, do 

NCPC.No mais, a míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. 

FIXO como pontos controvertidos: a) a responsabilidade do Requerido pelo 

falecimento da genitora do Requerente, através da configuração de 

conduta negligente ou imprudente; b) os danos causados ao Requerente, 

bem como a extensão de tais danos; c) o montante da recomposição ou 

da compensação correspondentes.A fim de fazer frente a tais questões, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal.Assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 2018, às 13:30 horas de 

Mato Grosso.INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante 

dos autos, a fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, 

sob pena de confissão.INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para 

que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão. Para tanto, desde já consigno que caberá às próprias 

Partes intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas 

arroladas, por meio da juntada da cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as 

Partes poderão apresentar suas testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).Não sendo feita a 

intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, 

presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, 

do NCPC).Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo 

Verde/MT, 05 de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26261 Nr: 354-74.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury José Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Ramos - 

OAB:3559-B/MT, Patrícia Aline Ramos Ferreira - OAB:7203-MT

 Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 
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do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6219 Nr: 565-23.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flávio Luciano de Tarson Huergo Bauermeister - 

OAB:7328-B/MT

 Autos n° 565-23.2003.811.0051 - 6219

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Exequente, lhe cabia a tarefa de bem indicar a 

exata localização dos bens para a finalização da penhora e, não ao 

Executado como fez crer.

Assim, INTIME-SE mais uma vez o Executado para que indique onde os 

veículos possam ser encontrados, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103714 Nr: 624-54.2016.811.0051

 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: DEUSDETH FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que a parte requerida, 

embora intimada não se manifestou sobre o laudo pericial e, inexistindo, 

alegações para serem sanadas pela perita, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA AS PARTES, em 15 dias, sucessivos, apresentarem alegações 

finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79166 Nr: 3979-77.2013.811.0051

 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: Dayanne Guttmann Batista, Alcione Robson Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Aparecido Manoel Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Guttmann Batista - 

OAB:OAB/MT 14.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 Autos n° 3979-77.2013.811.0051 - 79166

Embargos de Terceiros

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74500 Nr: 3497-66.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Alves Novaiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Camilo de Godoy - 

OAB:13405-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3497-66.2012.811.0051- código 74500

 Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Em sendo o caso, CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome 

da ação, Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

Após, INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76135 Nr: 1094-90.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A, Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Cardi Filho - OAB:3584-A, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio José Coutinho 

Medeiros - OAB:7921/MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 Autos n° 1094-90.2013.811.0051 - 76135

Busca e apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Em que pese a decisão do Superior Tribunal de justiça, que determinou a 

exclusão do crédito da Requerente do plano de recuperação judicial, 

tem-se, na mesma decisão, o reconhecimento da necessidade de 

manutenção da posse dos bens considerados essenciais, caso assim se 

decida o Juízo da Recuperação Judicial.

Dessa forma, POSTERGO a análise do pedido para expedição de novo 

mandado de busca e apreensão para posterior análise do Juízo da 

Recuperação Judicial quanto a essenciabilidade dos bens descritos na 

inicial.

 OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca para que informe nos 

autos quanto a eventual reconhecimento da essenciabilidade dos bens em 

disputa para o cumprimento do plano da recuperação judicial da 

Requerida.

Para tanto, REMETAM-SE cópias da inicial ao Juízo da 2ª vara Cível desta 

Comarca.

Com a resposta, INTIMEM-SE as Partes para que requeiram o que de 

direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16241 Nr: 2159-67.2006.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 337 de 793



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.Fixo como testemunhas do Juízo, o senhor Avelino Paulino da 

Silva, sendo encontrado no endereço declinado na p. 137, Anderson 

Sérgio dos Santos, a ser encontrado no endereço declinado na ação 

cautelar principal, e Cláudio Gonçalves da Silva (p. 142 dos autos da ação 

cautelar).MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos 

incisos I e II do art. 373 do NCPC. Dessa forma, caberá à Embargante a 

prova da posse ou do domínio e, à Embargada, a comprovação da suposta 

fraude contra credores. Assim, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de maio de 2018, às 13:30 horas de Mato 

Grosso.INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, no último 

endereço informado nos autos, para que compareçam e prestem 

depoimento, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do NCPC).INTIMEM-SE, 

também pelo correio, as testemunhas arroladas pelo Juízo.INTIMEM-SE, 

ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a fim de que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, do NCPC), 

observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 450 do 

NCPC.Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe às próprias Partes a 

intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso de recebimento da 

correspondência com antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. 

As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à audiência, 

independentemente de intimação.No prazo de 15 (quinze) dias, as Partes 

deverão apresentar todos os documentos que entenderem pertinentes à 

elucidação das questões controvertidas.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 26 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25347 Nr: 3298-83.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Fértil Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário César Crema - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 Autos n° 3298-83.2008.811.0051 - 25347

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 876, § 1º, o Executado deverá ser intimado do pedido 

de adjudicação.

Dessa forma, INTIME-SE o Executado, na forma do art. 876, § 1º I, do novo 

Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

quanto ao pedido de adjudicação.

Após, com ou sem manifestação do Executado, VOLTEM-ME os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131167 Nr: 6422-59.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Feitoza, Vera Lucia Feitoza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Senhor Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 15,00 quinze reais), devendo, para tanto, ser 

retirada a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato 

Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão 

de guia de diligência), mediante comprovação nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21462 Nr: 3789-27.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR, ROSANE BARCZAK - OAB:47394, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Autos n° 3789-27.2007.811.0051 - 21462

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador do Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. Ao Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis do Executado, em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83637 Nr: 3035-41.2014.811.0051

 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: Renan Tavella Balbinot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iuni Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB:6551-A/MT

 (...) se a sentença falhou ao não considerar o documento apresentado, é 

questão a ser analisada em apelação, jamais em embargos declaratórios. 

Realmente, havendo error in judicando, evidente que o recurso cabível é o 

de apelação, e não o de embargos. Não é outro o posicionamento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O Recurso de 
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Embargos Declaratórios não se prestam ao reconhecimento de erro no 

julgamento ou corrigir apreciação jurídica, haja vista que, destinado 

apenas a suprir obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do 

artigo 535 e incisos do Código de Processo Civil, hipóteses que devem ser 

observadas pela embargante, ainda que, pretenda apenas o 

prequestionamento da matéria. Admitem-se efeitos modificativos apenas 

em casos excepcionais.”( TJ-MT; EDcl 15274/2009; Paranatinga; Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Jurandir Florêncio de Castilho) DEIXO de receber, 

portanto, os embargos declaratórios. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6085 Nr: 431-93.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 431-93.2003.811.0051 - 6085

Execução

Execução.

Vistos etc.

Em detida análise dos autos, percebe-se que o Executado Valdecir 

Antônio Mariani ainda não foi devidamente citado.

De fato, na certidão de p. 28/v, consta que o Executado havia deixado de 

ser citado uma vez que não teria sido encontrado no endereço indicado na 

inicial.

Já na p. 63, percebe-se a formalização da citação somente do então 

também Executado Aldo Decol, agora excluído do polo passivo da 

demanda, em razão do trânsito em julgado da sentença de ação 

declaratória na qual se reconheceu irregularidade em sua assinatura como 

fiador do crédito executado.

Na p. 81 houve nova tentativa de citação do Executado, que também 

restou frustrada.

Dessa forma, percebe-se irregularidade na tramitação do feito que 

impossibilita a continuidade dos atos expropriatórios, devendo-se antes 

formalizar a citação do Executado.

Isso posto, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

necessário para a citação do Executado, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129671 Nr: 5563-43.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analuiza Skaf dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOISIO CANSIAN SEGUNDO - 

OAB:73383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

CIENTIFICAR A PARTE EMBARGADA, acerca da decisão prolatada, bem 

como para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127736 Nr: 4615-04.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Maier Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79534 Nr: 38-85.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Adilson Octtacilio Aquino, Leonel Carlos Venske Werle, Edvaldo 

Lonardoni, Dirceu Júlio Duarte, Levy Fonseca Neto, Antonio César dos 

Santos, Mauro Aparecido Facholli, Antonio Carlos Desordi, Paulo Roberto 

Riguer Vargas, Rodrigo Stechow, Jairo Luis Grasel, Aldemir Carvalho dos 

Santos, Luciano Pompeo da Silva, Ester Carmela Baum, Herlan Rogério 

Meinke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulce de Moura - Procurador 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Assim, CONHEÇO parcialmente a exceção de pré-executividade oposta 

pelo Executado, para declarar a decadência de parte do débito inscrito na 

CDA que instrui a inicia, declarando a decadência de todos os débitos 

vencidos entre março a dezembro de 2005. No entanto, RECONHEÇO a 

exigibilidade do restante do débito, com datas de vencimento em 01 de 

janeiro de 2006, nos valores de R$ 1.086.358,36 e de R$ 

461.887,05.DEIXO de conhecer as questões relativas à responsabilidade 

do recolhimento do tributo.Tendo em vista o reconhecimento da 

inexigibilidade de parte da CDA executada, INTIME-SE o Exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos cálculo atualizado do 

débito referente ao crédito ainda exigível. Após, INTIME-SE o Executado 

para que requeria o que de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 08 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 2035-45.2010.811.0051

 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: Susi Advento de Souza Amorim

 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:

 Autos n° 2035-45.2010.811.0051 – 31921

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC, bem como para 

que informe nos autos quanto a implantação do benefício.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25026 Nr: 2987-92.2008.811.0051

 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: Primaverde Materiais de Construção Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Montemezzo, Rogério Pilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmieli Vesz - OAB:OAB/MT 

14.190, Daniel de Freitas Piccinini - OAB:15664-A/MT, Gilberto 

Romano de Paula - OAB:12.421-B, Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063/MT, Sérgio luiz do Amaral - OAB:OAB/PR 36.168

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34894 Nr: 1434-05.2011.811.0051

 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: Edina Maria Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.G.M.Transportes Ltda, Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, Transportes Rodoviário Lucesi Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA LEITE SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT 20.184, Mariana Ruza - OAB:11882-B/MT, Vanessa 

Martins Lemos - OAB:MT 7376, Wilson Molina Porto - 

OAB:11.882-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Ricardo Carlos Ripke - OAB:OAB/SC 18339

 Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os presentes embargos 

declaratórios, para assim corrigir a sentença já prolatada, fazendo-se 

constar na parte dispositiva: “Isso posto, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) à Requerente, a título de danos morais corrigidos pelo INPC a partir 

da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

CONDENO a Requerida ao pagamento do equivalente a 2/3 do salário 

mínimo vigente, atualmente R$ 624,67, durante o período compreendido 

entre a data do óbito e o vigésimo quinto aniversário da vítima, 

oportunidade em que a prestação se reduzirá para 1/3 do salário mínimo 

vigente, hoje R$ 312,33, até o septuagésimo aniversário da vítima”. De 

resto, permanece inalterada a sentença. P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81236 Nr: 1319-76.2014.811.0051

 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: Walter Luiz Farias Passos, Nancy Maria Passos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previ - Caixa da Previdencia dos Funcionarios 

do Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF, Marcos Vinicius Boschirolli - 

OAB:19.647/PR

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100518 Nr: 4183-53.2015.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto ao Laudo Psicossocial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100518 Nr: 4183-53.2015.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA REQUERIDA para que 

diga, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de prosseguimento do 

feito aduzido pela Defensoria Pública e, mais importante, sobre o pedido de 

inversão da guarda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81667 Nr: 1634-07.2014.811.0051

 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
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 PARTE AUTORA: Edson Ribeiro dos Santos

 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:

 Autos n° 1634-07.2014.811.0051 - 81667

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado (p. 92/v), em relação aos 

cálculos apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 92.

Em razão do valor da execução ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 5.633,10, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 5.633,10.

Quanto ao valor principal, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34480 Nr: 1019-22.2011.811.0051

 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: Dorisneide Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Patricia Ferreira Barboza - 

OAB:13596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando Augusto Vieira de Fegueiredo - 

OAB:7.627-A

 Autos n° 1019-22.2011.811.0051 - 34480

Indenizatória

Decisão.

Vistos etc.

No despacho saneador de p. 334/337, determinou-se a designação e 

audiência de instrução a fim de ouvir as testemunhas eventualmente 

arroladas pela Requerida.

Consigne-se pela preclusão da produção de prova testemunhal pela 

Requerente, eis que, na audiência de instrução anteriormente realizada em 

09 de dezembro de 2014, a Requerente, voluntariamente, abriu mão da 

produção de prova testemunhal.

Dessa forma, designar-se-á nova audiência de instrução, dessa vez, para 

inquirição das testemunhas a serem arroladas pela Requerida.

Isso posto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

maio de 2018, às 17:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, no último endereço 

informado nos autos, para que compareçam e prestem depoimento, sob 

pena de confissão (art. 385, § 1º, do NCPC).

INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores quanto a audiência 

designada, e o procurador da Requerida a fim de que apresente o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, do NCPC), 

observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 450 do NCPC.

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe à própria Parte a intimação de suas 

Testemunhas, apresentando o aviso de recebimento da correspondência 

com antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. A Parte poderá, 

ainda, levar suas Testemunhas à audiência, independentemente de 

intimação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3826-78.2012.811.0051

 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: Almeri Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Rodrigues da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, SOLICITEM-SE informações, pelos Sistemas Infojud e Siel, 

acerca do atual endereço dos demais Herdeiros.Após, deverá a 

Inventariante apresentar suas primeiras declarações nos exatos termos 

do art. 620 do NCPC.Apresentadas as novas primeiras declarações, desta 

vez cumpridas a exigências legais para tal ato, deverá abrir-se novo 

prazo para manifestação dos Herdeiros, que deverão ser citados de 

forma pessoal.Se inexistente impugnação às primeiras declarações, 

INTIME-SE a Inventariante, por meio de sua Procuradora, para que dê o 

devido prosseguimento ao feito, apresentando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a GIA-ITCD, já acompanhada da avaliação feita pela autoridade 

fazendária.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31821 Nr: 1935-90.2010.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Ferreira Pinto, Kátia Cristina Montoya Pinto, 

Claudemiro Ferreira Pinto, Fátima Conti Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT, Vinícius Barnes - OAB:

 Autos n° 1935-90.2010.811.0051 - 31821

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o petitório retro para determinar a correção da autuação, fazendo 

constar “Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da 

ação.

Assim, INTIMEM-SE os Executados, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da 

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
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 Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83678 Nr: 3058-84.2014.811.0051

 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: Araci Maria Willers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO totalmente 

procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR a Requeria à obrigação 

de fazer, concernente na entrega do imóvel adquirido pela 

Requerente.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à 

Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de 

juros moratórios a partir da citação.CONDENO a Requerida, ainda, à 

compensação dos alugueres despendidos entre o mês de julho de 2012 a 

maio de 2014, devidamente atualizados pelo INPC, desde a quitação de 

cada prestação, acrescidas de juros moratórios, a partir da citação.Na 

forma do art. 85, § 2º, do NCPC, CONDENO a Requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% sobre o valor da condenação.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de 

qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. 

Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25058 Nr: 3001-76.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos nº3001-76.2008.811.0051 código 25058

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87250 Nr: 4772-79.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Vitorino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REINALDO VITORINO DE ARRUDA, Cpf: 

48201413172, Rg: 696.159, Filiação: Flávio Vitorino de Arruda e Maria 

Anacleto de Arruda, data de nascimento: 05/01/1953, brasileiro(a), natural 

de Poconé-MT, separado(a) judicialmente, 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: 17/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de REINALDO VITORINO DE 

ARRUDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

conservação de vias e coleta de lixo, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3497/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/12/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.966,84

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102560 Nr: 278-06.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:PR 

8.123

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos aduzidos pelo Embargante.Condeno o 

Embargante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, 

arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo 

de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá comprovar a alteração 

da condição da Requerente, nos termos do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, junte-se cópia da presente 

sentença nos autos da execução apensa. Após, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131167 Nr: 6422-59.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Feitoza, Vera Lucia Feitoza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 
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PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Senhor Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 15,00 quinze reais), devendo, para tanto, ser 

retirada a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato 

Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão 

de guia de diligência), mediante comprovação nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107284 Nr: 1643-95.2016.811.0051

 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: Chaiene Xavier da Silva, Maria Ysadora Vale da Silva

 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:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas considerações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117565 Nr: 6145-77.2016.811.0051

 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: Margareth Dias de Souza, Mirellis Cristina de Souza 

Vieira, Flaviane Cristina de Souza Vieira, Ana Beatriz de Souza Vieira, 

Anny Cristyni de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121694 Nr: 1943-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDRESSA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à exceção de 

pré-executividade juntada aos autos pela parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125535 Nr: 3606-07.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. G. MELO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, embora citada (AR juntado em 

29/06/2017), deixou transcorrer o prazo sem comprovara o pagamento do 

débito ou apresentar manifestação, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA requerer o que entender de direito para 

o devido prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93479 Nr: 1825-18.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreni Almieda Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LORENI ALMIEDA XAVIER, Cpf: 

95701060187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de LORENI ALMIEDA XAVIER, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, conservação de 

vias e coleta de lixo, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4681/2015, 4682/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/01/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.935,44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98417 Nr: 3562-56.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maccari & Maccari Ltda, Jarbas Maccari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Marcelino João

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA - OAB:19121, 

Tiago Silva - OAB:19.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não fora encaminhada a citação via 

correspondência, tendo em vista que o endereço do requerido se 

encontra incompleto (não consta o número da residência), situação que 

impossibilita os serviços postais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, Metropolitan Life Insurance Company, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda, Bayer S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil 

S/A, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 

Eireli, Elétrica Serpal Ltda, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

Banco Bradesco S.A., Export-Import Bank of the United States, Widal e 

Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., 

Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos Automotivos Ltda, 

Hiper Mercado Gotardo Ltda, Nidera Sementes Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FMC Química do Brasil Ltda, Banco Santander 

(Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque Ltda, Prospecta 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A., Novanis Animal Ltda, CCAB 

AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - 

OAB:100865, Alexandre Labonia Carneiro - OAB:251411/SP, 

ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO ALVES - OAB:27652, 

Anderson Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 15222, ANDRE 

LUIZ GUELLA - OAB:22640, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Augusto Delarco - OAB:390.488/SP, BRUNO DE 

OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:19494, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Douglas 

Ricardo Guilhen Melo - OAB:4856, Edyen Valente Calepis - 

OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, Fernando 

Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA 

FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:125.618/SP, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João 

Cláudio Correa Saglietti Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de 

Oliveira - OAB:27.141/SP, Kedma Moraes Watanabe - 

OAB:256.534/SP, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste Del Cistia Thonon 

Filho - OAB:211.808/SP, MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - 

OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - OAB:351.233/SP, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Fernando 

Schneider -  OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O, Vivian Carla 

dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, Vivian Castellan Bernardino - 

OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, INTIME-SE a Credora Cooperverde para que, no prazo de 10 

(dez) dias, diga a respeito do pedido de prorrogação de garantia aduzido 

pelos Recuperandos. No mais, POSTERGO para depois do julgamento do 

recurso de Agravo de Instrumento a análise do pedido de falência aduzido 

pelo Credor Banco John Deere.JULGO prejudicadas as impugnações 

realizadas em desfavor do acordo firmado pelos Recuperandos e o Banco 

ABC.Por fim, INTIME-SE o Credor Macrofertil para que diga sobre a 

essencialidade dos valores levantados nos autos da execução de título 

extrajudicial nº. 1033139-58.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 31ª vara 

Cível da Comarca de São Paulo-SP, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 20 

de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83338 Nr: 2831-94.2014.811.0051

 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: Manoel Mozinde Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2831-94.2014.811.0051 (Código 83338).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte executada concorda com os valores indicados 

pela exequente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 127/128, na importância total 

de R$ 60.351,54 (sessenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e quatro centavos), para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

EXPEÇA–SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de acordo com 

a planilha apresentada às fls. 127/128, instruindo-o com os documentos 

necessários.

CUMPRA-SE, expedindo o que for necessário.

Campo Verde - MT, 22 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76777 Nr: 1740-03.2013.811.0051

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érico Luiz Herter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para tornar 

definitivo o arresto de valores efetivado nos presentes autos (fls. 49/50), 

confirmando-se a liminar deferida. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º do NCPC.Translade cópia desta sentença para os autos da ação 

principal (Id. 103257). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e 

CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o 

pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou 

EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 26 de março 

de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133644 Nr: 7690-51.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naor Paz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB: OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que I N T I M O a parte autora para informar o endereço 

atualizado da parte Requerida, requerer citação por oficial de justiça ou 

requerer buscas de endereços, uma vez que são requisitos para citação 

por edital, ou requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133427 Nr: 7596-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argitec Indústria e Comércio de Produtos Cerâmicos 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Produtos Cerâmicos Faat Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7596-06.2017.811.0051 (133427).

Embargos à execução.

Vistos etc.
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De proêmio, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo embargante 

(Ref. 08), eis que desde o requerimento já decorreu prazo superior ao 

formulado e, via de consequência, DETERMINO a intimação da parte autora 

para cumprimento da determinação de Ref. 04, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consignando-se em que caso de inércia a inicial será indeferida, nos 

termos do art. 320 e 321, § único, do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 26 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143782 Nr: 2133-49.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardielson José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (bairro: BOM CLIMA), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143782 Nr: 2133-49.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardielson José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada, ressaltando 

ao credor que a alienação do bem objeto da lide fica adstrita à citação do 

demandado e o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias para purgar a 

mora, bem como a inexistência de ação ordinária, devidamente recebida e 

com trâmite normal, que vise à revisão do contrato referido na peça de 

ingresso, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por este juízo.Por 

conseguinte, INTIME-SE o requerente para que efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias, juntando aos 

autos o comprovante original de pagamento, sob pena de extinção do 

presente feito.Com a juntada aos autos do comprovante de pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, EXECUTE-SE a liminar de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, com a faculdade prevista no art. 

212, § 2º, do novo Código de Processo Civil, depositando-o nas mãos do 

representante legal da instituição requerente, que ficará como depositário 

fiel do bem.Na mesma ocasião, INDEPENDENTE de sua efetividade, CITE-SE 

a parte requerida, por mandado, para:a) em 05 (cinco) dias PAGAR o 

saldo integral da dívida, acrescido de juros, correção monetária e custas 

judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em que arbitro os 

honorários em 10% (dez por cento), sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária (art. 3º, § 1º do 

Dec.-Lei 911/69);b) em 15 (quinze) dias APRESENTAR RESPOSTA, sob 

pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, sendo que tal 

resposta poderá ser apresentada ainda que a parte devedora tenha se 

utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do Dec.-Lei 911/69 (STJ REsp 

1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). DEVERÁ atentar-se, 

ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC.EXPEÇA-SE o necessário para 

o cumprimento da decisão..INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 26 

de março de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138452 Nr: 10024-58.2017.811.0051

 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: Valdinar Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, 

do NCPC) sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321 , parágrafo 

único, do novo Código de Processo Civil.Sem prejuízo, REMETAM-SE os 

autos ao Distribuidor para realização do cálculo das custas eventualmente 

devidas, a fim de nortear a decisão de concessão ou não de justiça 

gratuita, frente aos documentos a serem apresentados pela parte 

autora.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde, 26 de março de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141644 Nr: 1104-61.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1104-61.2018.811.0051 – Código 141644.

Ação Cominatória de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Danos Morais 

e Materiais c.c Pedido de Tutela Antecipada.

Vistos etc.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de entregar coisa certa c/c 

danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada proposta por 

DULCINEIA FERREIRA SILVA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO VERDE, ambas já devidamente qualificadas.

 Extrai-se dos autos que fora oportunizada à requerente a proceder com a 

emenda da exordial, a fim de alterar o polo passivo da presente ação, uma 

vez que a Prefeitura Municipal é um órgão despersonalizado, sendo 

incapaz de figurar como polo processual (fls. 42 - Ref. 04).

Todavia, extrai-se que a autora comparece nos autos pugnando pela 

inclusão do Sr. Prefeito Municipal no polo ativo, deixando de proceder com 

a retificação determinada (fls. 45/46 - Ref. 08).

Diante do exposto, valendo-me dos termos da decisão de fls. 42 (Ref. 04), 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte requerente, para proceder com as 

retificações necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, 

do novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 22 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71638 Nr: 629-18.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, 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
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 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 1706-62.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Adélia Brito Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte exequente para que apresente planilha atalizada da dívida, 

no prazo de cinco dias, a fim de possibilitar o impulsionamento da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35557 Nr: 2097-51.2011.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert, Maria Macarini Eckert, Ailton de 

Oliveira Gonçalves, Vanderlei Xavier, Fátima Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 118662 Nr: 553-18.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): La Beaute Comércio de Cosméticos e Estética 

Ltda ME, Daniela Vieira, Eunice de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos monitórios manejados pela 

parte ré apenas para o fim de RECONHECER a ilegalidade na exigência da 

capitalização de juros, eis que não prevista no contrato. Via de 

consequência, DECLARO, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUÍDO, de pleno direito, o Instrumento Particular de Constituição de 

Garantias do Cartão BNDES, no valor de R$ 131.905,12 (cento e trinta e 

um mil, novecentos e cinco reais e doze centavos) já acrescidos dos 

encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição 

do presente processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização 

monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação.Em vista da sucumbência mínima da parte requerente, nos termos 

do art. 85, §2º c.c. art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO a 

parte requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, em face do grau de 

zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo 

exigido para o seu serviço. CALCULEM-SE as custas e despesas 

processuais pendentes, INTIMANDO-SE a parte requerida para o 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Considerando que a ação 

visa ao pagamento de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar 

a instauração da fase de cumprimento de sentença, apresentando desde 

logo seus cálculos de atualização da dívida. AGUARDE-SE a manifestação 

da parte requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 26 de março de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83127 Nr: 2674-24.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A - Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estefânia Gonçalves 

Barbosa Colmanetti - OAB:13.158/DF

 Sustenta ainda, que o débito cobrado tem como origem um suposto 

contrato de nº 747565544, em que o credor seria a requerida. Entretanto, 

afirma não ter realizado nenhum negócio jurídico com a demandada, e 

dessa forma, injustificável a inclusão e permanência de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito.Neste contexto, pugna pela 

antecipação de tutela para que a ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS proceda a exclusão do nome do autor do SCPC e 

SERASA, e de qualquer outro órgão em que se tenha procedido a 

negativação, sob pena de multa diária, bem como seja declarada a 

inexistência da dívida alegada, condenando a parte requerida ao 

pagamento por danos morais.Após análise da exordial, a tutela pretendida 

foi indeferida, os benefícios da justiça gratuita concedidos e o ônus da 

prova invertido. Na mesma ocasião, ordenou-se a citação da requerida 

(fls. 23/25).Devidamente citada, a empresa ré contesta os fatos 

articulados na inicial, oportunidade em que pleiteia pela improcedência da 

ação (fls. 37/39).Impugnação à contestação apresentada às fls. 

51/52.Instados a produzirem as provas que pretendem produzir (fl. 53), o 

autor pugna pelo julgamento antecipado da lide (fl. 54), e a requerida pela 

juntada de documentos de fls. 55/60v. Em sequência, intimada acerca das 

provas apresentadas pela pleiteada, o requerente se manifesta às fls. 

65/66.Vieram-me conclusos. É o relatório.FUNDAMENTO e 

DECIDO.Considerando que o presente feito está apensado com outras 05 

(cinco) ações, quais sejam as de códigos 83117, 83120, 83124, 83138 e 

83143 e que todas foram remetidas à 1ª Vara desta comarca, DETERMINO 

o envio deste processo, de igual modo, a fim de evitar decisões 

conflitantes.Intime-se. Cumpra-se. Campo Verde - MT, 26 de março de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83143 Nr: 2690-75.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Franca Silva - 

OAB:24.214/DF, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT

 Sustenta ainda, que o débito cobrado tem como origem um suposto 

contrato de nº 2050296450, em que o credor seria a requerida. Entretanto, 

afirma não ter realizado nenhum negócio jurídico com a demandada e, 

dessa forma, injustificável a inclusão e permanência de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito.Neste contexto, pugna pela 

antecipação de tutela para que a TELEFONICA BRASIL S.A proceda a 

exclusão do nome do autor do SCPC e SERASA, e de qualquer outro 

órgão em que se tenha procedido a negativação, sob pena de multa diária, 

bem como seja declarada a inexistência da dívida alegada, condenando a 

parte requerida ao pagamento por danos morais.Após análise da exordial, 

a tutela pretendida foi indeferida, os benefícios da justiça gratuita 

concedidos e o ônus da prova invertido. Na mesma ocasião, ordenou-se a 

citação da requerida (fls. 24/26).Devidamente citada, a empresa ré 

apresenta contestação e argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do 

autor. No mérito, contesta os fatos articulados na inicial, oportunidade em 

que pleiteia a improcedência da ação (fls. 38/55).Impugnação à 
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contestação apresentada às fls. 113/114.Instados a produzirem as provas 

que pretendem produzir (fl. 119), o autor pugna pelo julgamento 

antecipado da lide (fl. 54), e a requerida informa que não há provas a 

serem produzidas (f l .  121).Vieram-me conclusos.  É o 

relatório.FUNDAMENTO e DECIDO.Considerando que o presente feito está 

apensado com outras 05 (cinco) ações, quais sejam as de códigos 83117, 

83120, 83124, 83127 e 83138 e que todas foram remetidas à 1ª Vara 

desta comarca, DETERMINO o envio deste processo, de igual modo, a fim 

de evitar decisões conflitantes.Intime-se. Cumpra-se. Campo Verde - MT, 

26 de março de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83138 Nr: 2685-53.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Kassia Cristiana da Silva 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18.603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:PR 

8.123

 Processo nº 2685-53.2014.811.0051 (Código 83138)

Ação declaratória de nulidade de título de crédito e de inexigibilidade de 

obrigação cambial e de dívida c/c cancelamento de inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito c/c indenização por danos morais com pedido de 

liminar inaudita altera parte em antecipação parcial de tutela.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de título de crédito e de 

inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida c/c cancelamento de 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos 

morais em antecipação parcial de tutela proposta por RUDINEI JOSÉ DA 

VEIGA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e KASSIA CRISTIANA DA 

SILVA COELHO, todos devidamente qualificados.

Alega, em síntese, que ficou impossibilitado de realizar compras a crédito, 

uma vez que foi surpreendido com a informação de que havia restrição de 

seu nome junto ao cadastro de maus pagadores, devido a não 

compensação de um cheque de nº 850058 no valor de R$ 43.000,00 

(quarenta e três mil reais).

Sustenta ainda, que não solicitou nenhum talonário, motivo pelo qual se 

deslocou até a sede do banco réu e requereu a microfilmagem do referido 

título.

 Relata que a ordem de pagamento não foi emitida por ele, assim como a 

assinatura fora falsificada de modo grosseiro, já que esta não coincide 

com a firma lançada na procuração e declaração de pobreza.

Enfatiza a falha na prestação de serviços do primeiro demandado, e 

reforça que nada justifica a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito.

Neste contexto, pugna pela antecipação de tutela para que o BANCO DO 

BRASIL exclua o nome do autor do SCPC, SERASA, CCF, e de qualquer 

outro órgão em que se tenha procedido a negativação, sob pena de multa 

diária, bem como pleiteia a condenação por danos morais.

Após análise da exordial, a tutela pretendida foi indeferida, os benefícios 

da justiça gratuita concedidos e o ônus da prova invertido. Na mesma 

ocasião, ordenou-se a citação dos requeridos (fls. 27/29).

Devidamente citado, o banco requerido apresenta contestação e argui a 

prejudicial de prescrição. No mérito, argumenta a inexistência do dever de 

indenizar, o não cabimento do ônus da prova, e refuta os valores 

pretendidos a titulo de dano moral (fls. 44/52).

Ante a ausência de notificação da segunda requerida, fora determinada 

sua citação por edital, momento em que nomeou-se a Defensoria Pública 

como curador especial (fl.74), a qual apresentou contestação por negativa 

geral (fl. 79).

Instados a produzirem as provas que pretendem produzir (fl. 80), o autor 

pugna pela produção de prova testemunhal, pericial e documental (fls. 

81/82).

Vieram-me conclusos.

 É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, em consulta ao sistema Apolo, extrai-se que foram distribuídas 

pelo requerente diversas ações, dentre elas a declaratória de nulidade de 

título de crédito e de inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida de 

código 83114, cujos pedidos e causa de pedir são comuns com a 

presente ação. Portanto, há conexão entre os feitos.

A propósito, a conexão encontra previsão no art. 55 do NCPC, dispondo 

referido dispositivo legal que os processos serão reunidos para decisão 

conjunta, in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

Na espécie, considerando que as ações devem ser reunidas para 

julgamento conjunto, bem como que a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo (art. 59 do NCPC), certo é que o juízo da Primeira Vara 

desta Comarca é o competente para julgar os feitos, já que o processo n. 

2662-10.2014.811.0051, código 83114, foi distribuído em 05 de agosto de 

2014, às 16h06min.

Em arremate, importante registrar que o instituto da conexão poderá ser 

reconhecido inclusive de ofício pelo juiz, consoante autoriza o art. 337, 

inciso VII e §5º, do NCPC, a saber:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VIII - conexão;

[...]

§5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (grifos 

nossos).

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com 

brilhantismo, lecionam sobre o assunto:

 [...] Ordem pública. As matérias enumeradas no CPC 337 devem ser 

analisadas ex officio pelo juiz, não estão sujeitas a preclusão e podem ser 

examinadas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 485 

§3º). [...]. As únicas matérias do rol do CPC 337 que não podem ser 

reconhecidas de ofício pelo juiz são a incompetência relativa e a 

existência de convenção de arbitragem. Para o juiz examiná-la é preciso 

que o réu, tomando a iniciativa, a argua em preliminar de contestação [...]. 

(In Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 929).

Com lastro nesses argumentos, DETERMINO a remessa dos presentes 

autos à 1ª Vara desta comarca para o seu devido apensamento à ação 

declaratória acima identificada, a fim de evitar decisões conflitantes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Campo Verde - MT, 26 de março de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83120 Nr: 2667-32.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Magel Comercio de 

Máquinas e Implementos Agricolas Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léo Nunes - OAB:5999-B, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:PR 8.123

 Processo nº 2667-32.2014.811.0051 (Código 83120)

Ação declaratória de nulidade de título de crédito e de inexigibilidade de 

obrigação cambial e de dívida c/c cancelamento de inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito c/c indenização por danos morais com pedido de 

liminar inaudita altera parte em antecipação parcial de tutela.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de título de crédito e de 

inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida c/c cancelamento de 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos 

morais em antecipação parcial de tutela proposta por RUDINEI JOSÉ DA 

VEIGA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e MAGEL COMERCIO DE 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME, todos devidamente 
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qualificados.

Alega, em síntese, que ficou impossibilitado de realizar compras a crédito, 

uma vez que foi surpreendido com a informação de que havia restrição de 

seu nome junto ao cadastro de maus pagadores, devido a não 

compensação de um cheque de nº 850035 no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais).

Sustenta ainda, que não solicitou nenhum talonário, motivo pelo qual se 

deslocou até a sede do banco réu e requereu a microfilmagem do referido 

título.

 Relata que a ordem de pagamento não foi emitida por ele, assim como a 

assinatura fora falsificada de modo grosseiro, já que esta não coincide 

com a firma lançada na procuração e declaração de pobreza.

Enfatiza a falha na prestação de serviços do primeiro demandado e 

reforça que nada justifica a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito.

Neste contexto, pugna pela antecipação de tutela para que o BANCO DO 

BRASIL exclua o nome do autor do SCPC, SERASA, CCF, e de qualquer 

outro órgão em que se tenha procedido a negativação, sob pena de multa 

diária, bem como pleiteia a condenação por danos morais.

Após análise da exordial, a tutela pretendida foi indeferida, os benefícios 

da justiça gratuita concedidos e o ônus da prova invertido. Na mesma 

ocasião, ordenou-se a citação dos requeridos (fls. 27/29).

Devidamente citado, o banco requerido apresenta contestação e argui a 

prejudicial de prescrição. No mérito, argumenta a inexistência do dever de 

indenizar, o não cabimento do ônus da prova, e refuta os valores 

pretendidos a titulo de dano moral (fls. 41/49).

A segunda requerida, por sua vez, ao apresentar contestação, busca, em 

sede preliminar, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo e a prescrição do direito pretendido. No mérito, contesta os fatos 

articulados na inicial, oportunidade em que requer a improcedência da 

ação (fls. 87/92).

Impugnação às contestações apresentadas às fls. 99/101.

Instados a produzirem as provas que pretendem produzir (fl. 102), os 

requeridos postulam pelo julgamento antecipado da lide (fls. 103 e 110), e 

o autor pugna pela produção de prova pericial e documental (fl. 104).

Em seguida, houve saneamento do presente feito, onde restou postergada 

a análise da prescrição e afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Ainda, foi determinada a produção de prova pericial e documental (fls. 

105/109).

Por fim, ato contínuo a nomeação e intimação do perito (fl. 120), 

realizou-se a confecção do laudo pericial, acostado às fls. 121/130.

Vieram-me conclusos.

 É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, em consulta ao sistema Apolo, extrai-se que foram distribuídas 

pelo requerente diversas ações, dentre elas a declaratória de nulidade de 

título de crédito e de inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida de 

código 83114, cujos pedidos e causa de pedir são comuns com a 

presente ação. Portanto, há conexão entre os feitos.

A propósito, a conexão encontra previsão no art. 55 do NCPC, dispondo 

referido dispositivo legal que os processos serão reunidos para decisão 

conjunta, in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

Na espécie, considerando que as ações devem ser reunidas para 

julgamento conjunto, bem como que a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo (art. 59 do NCPC), certo é que o juízo da Primeira Vara 

desta Comarca é o competente para julgar os feitos, já que o processo n. 

2662-10.2014.811.0051, código 83114, foi distribuído em 05 de agosto de 

2014, às 16h06min.

Em arremate, importante registrar que o instituto da conexão poderá ser 

reconhecido inclusive de ofício pelo juiz, consoante autoriza o art. 337, 

inciso VII e §5º, do NCPC, a saber:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VIII - conexão;

[...]

§5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (grifos 

nossos).

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com 

brilhantismo, lecionam sobre o assunto:

 [...] Ordem pública. As matérias enumeradas no CPC 337 devem ser 

analisadas ex officio pelo juiz, não estão sujeitas a preclusão e podem ser 

examinadas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 485 

§3º). [...]. As únicas matérias do rol do CPC 337 que não podem ser 

reconhecidas de ofício pelo juiz são a incompetência relativa e a 

existência de convenção de arbitragem. Para o juiz examiná-la é preciso 

que o réu, tomando a iniciativa, a argua em preliminar de contestação [...]. 

(In Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 929).

Com lastro nesses argumentos, DETERMINO a remessa dos presentes 

autos à 1ª Vara desta comarca para o seu devido apensamento à ação 

declaratória acima identificada, a fim de evitar decisões conflitantes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Campo Verde - MT, 26 de março de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83124 Nr: 2671-69.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Comércio de Combustível 

Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR 8.123, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 Processo nº 2671-69.2014.811.0051 (Código 83124)

Ação declaratória de nulidade de título de crédito e de inexigibilidade de 

obrigação cambial e de dívida c/c cancelamento de inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito c/c indenização por danos morais com pedido de 

liminar inaudita altera parte em antecipação parcial de tutela.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de título de crédito e de 

inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida c/c cancelamento de 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos 

morais em antecipação parcial de tutela proposta por RUDINEI JOSÉ DA 

VEIGA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA-ME, todos devidamente qualificados.

Alega, em síntese, que ficou impossibilitado de realizar compras a crédito, 

uma vez que foi surpreendido com a informação de que havia restrição de 

seu nome junto ao cadastro de maus pagadores, devido a não 

compensação de um cheque de nº 850036 no valor de R$ 1.380,00 (um mil 

trezentos e oitenta reais).

Sustenta ainda, que não solicitou nenhum talonário, motivo pelo qual se 

deslocou até a sede do banco réu e requereu a microfilmagem do referido 

título.

 Relata que a ordem de pagamento não foi emitida por ele, assim como a 

assinatura fora falsificada de modo grosseiro, já que esta não coincide 

com a firma lançada na procuração e declaração de pobreza.

Enfatiza a falha na prestação de serviços do primeiro demandado, e 

reforça que nada justifica a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito.

Neste contexto, pugna pela antecipação de tutela para que o BANCO DO 

BRASIL exclua o nome do autor do SCPC, SERASA, CCF, e de qualquer 

outro órgão em que se tenha procedido a negativação, sob pena de multa 

diária, bem como pleiteia a condenação por danos morais.

Após análise da exordial, a tutela pretendida foi indeferida, os benefícios 

da justiça gratuita concedidos e o ônus da prova invertido. Na mesma 

ocasião, ordenou-se a citação dos requeridos (fls. 27/29).

Devidamente citado, o banco requerido apresenta contestação e argui a 

prejudicial de prescrição. No mérito, argumenta a inexistência do dever de 

indenizar, o não cabimento do ônus da prova, e refuta os valores 

pretendidos a titulo de dano moral (fls. 41/49).

A segunda requerida, por sua vez, ao apresentar contestação, busca, em 

sede preliminar, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo 
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passivo e a necessária denunciação à lide em face da empresa A X 

CABRAL - ME. No mérito, contesta os fatos articulados na inicial, 

oportunidade em que pleiteia pela improcedência da ação (fls. 75/84).

Impugnação às contestações apresentadas às fls. 89/91.

Instados a produzirem as provas que pretendem produzir (fl. 92), o 

requerente pugna pela produção de prova pericial e documental (fl. 93), e 

o primeiro requerido postula pelo julgamento antecipado da lide (fl. 99).

Em seguida, houve saneamento do presente feito, onde restou postergada 

a análise da prescrição e afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Ainda, foi determinada a produção de prova pericial e documental (fls. 

94/98).

Por fim, ato contínuo a nomeação e intimação do perito (fl. 109), 

realizou-se a confecção do laudo pericial, acostado às fls. 110/126.

Vieram-me conclusos.

 É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, em consulta ao sistema Apolo, extrai-se que foram distribuídas 

pelo requerente diversas ações, dentre elas a declaratória de nulidade de 

título de crédito e de inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida de 

código 83114, cujos pedidos e causa de pedir são comuns com a 

presente ação. Portanto, há conexão entre os feitos.

A propósito, a conexão encontra previsão no art. 55 do NCPC, dispondo 

referido dispositivo legal que os processos serão reunidos para decisão 

conjunta, in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

Na espécie, considerando que as ações devem ser reunidas para 

julgamento conjunto, bem como que a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo (art. 59 do NCPC), certo é que o juízo da Primeira Vara 

desta Comarca é o competente para julgar os feitos, já que o processo n. 

2662-10.2014.811.0051, código 83114, foi distribuído em 05 de agosto de 

2014, às 16h06min.

Em arremate, importante registrar que o instituto da conexão poderá ser 

reconhecido inclusive de ofício pelo juiz, consoante autoriza o art. 337, 

inciso VII e §5º, do NCPC, a saber:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VIII - conexão;

[...]

§5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (grifos 

nossos).

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com 

brilhantismo, lecionam sobre o assunto:

 [...] Ordem pública. As matérias enumeradas no CPC 337 devem ser 

analisadas ex officio pelo juiz, não estão sujeitas a preclusão e podem ser 

examinadas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 485 

§3º). [...]. As únicas matérias do rol do CPC 337 que não podem ser 

reconhecidas de ofício pelo juiz são a incompetência relativa e a 

existência de convenção de arbitragem. Para o juiz examiná-la é preciso 

que o réu, tomando a iniciativa, a argua em preliminar de contestação [...]. 

(In Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 929).

Com lastro nesses argumentos, DETERMINO a remessa dos presentes 

autos à 1ª Vara desta comarca para o seu devido apensamento à ação 

declaratória acima identificada, a fim de evitar decisões conflitantes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Campo Verde - MT, 26 de março de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83117 Nr: 2664-77.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Prima Tintas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Processo nº 2664-77.2014.811.0051 (Código 83117)

Ação declaratória de nulidade de título de crédito e de inexigibilidade de 

obrigação cambial e de dívida c/c cancelamento de inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito c/c indenização por danos morais com pedido de 

liminar inaudita altera parte em antecipação parcial de tutela.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de título de crédito e de 

inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida c/c cancelamento de 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos 

morais em antecipação parcial de tutela proposta por RUDINEI JOSÉ DA 

VEIGA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e PRIMA TINTAS, todos 

devidamente qualificados.

Alega, em síntese, que ficou impossibilitado de realizar compras a crédito, 

uma vez que foi surpreendido com a informação de que havia restrição de 

seu nome junto ao cadastro de maus pagadores, devido a não 

compensação de um cheque de nº 850062 no valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais).

Sustenta, ainda, que não solicitou nenhum talonário, motivo pelo qual se 

deslocou até a sede do banco réu e requereu a microfilmagem do referido 

título.

 Relata que a ordem de pagamento não foi emitida por ele, assim como a 

assinatura fora falsificada de modo grosseiro, já que esta não coincide 

com a firma lançada na procuração e declaração de pobreza.

Enfatiza a falha na prestação de serviços do primeiro demandado e 

reforça que nada justifica a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito.

Neste contexto, pugna pela antecipação de tutela para que o BANCO DO 

BRASIL exclua o nome do autor do SCPC, SERASA, CCF, e de qualquer 

outro órgão em que se tenha procedido a negativação, sob pena de multa 

diária, bem como pleiteia a condenação por danos morais.

Após análise da exordial, a tutela pretendida foi indeferida, os benefícios 

da justiça gratuita concedidos e o ônus da prova invertido. Na mesma 

ocasião, ordenou-se a citação dos requeridos (fls. 26/28).

Devidamente citado, o banco requerido apresenta contestação e argui a 

prejudicial de prescrição. No mérito, argumenta a inexistência do dever de 

indenizar, o não cabimento do ônus da prova, e refuta os valores 

pretendidos a título de dano moral (fls. 41/49).

Impugnação à contestação apresentada às fls. 76/78.

A segunda requerida, por sua vez, embora citada (fl. 81/81v), nada 

manifestou, deixando decorrer o prazo in albis (fl. 82).

Instados a produzirem as provas que pretendem produzir (fl. 86), o autor 

pugna pela produção de prova testemunhal e pericial (fl. 87).

Vieram-me conclusos.

 É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, em consulta ao sistema Apolo, extrai-se que foram distribuídas 

pelo requerente diversas ações, dentre elas a declaratória de nulidade de 

título de crédito e de inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida de 

código 83114, cujos pedidos e causa de pedir são comuns com a 

presente ação. Portanto, há conexão entre os feitos.

A propósito, a conexão encontra previsão no art. 55 do NCPC, dispondo 

referido dispositivo legal que os processos serão reunidos para decisão 

conjunta, in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

Na espécie, considerando que as ações devem ser reunidas para 

julgamento conjunto, bem como que a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo (art. 59 do NCPC), certo é que o juízo da Primeira Vara 

desta Comarca é o competente para julgar os feitos, já que o processo n. 

2662-10.2014.811.0051, código 83114, foi distribuído em 05 de agosto de 

2014, às 16h06min.

Em arremate, importante registrar que o instituto da conexão poderá ser 

reconhecido inclusive de ofício pelo juiz, consoante autoriza o art. 337, 

inciso VII e §5º, do NCPC, a saber:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]
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VIII - conexão;

[...]

§5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (grifos 

nossos).

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com 

brilhantismo, lecionam sobre o assunto:

 [...] Ordem pública. As matérias enumeradas no CPC 337 devem ser 

analisadas ex officio pelo juiz, não estão sujeitas a preclusão e podem ser 

examinadas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 485 

§3º). [...]. As únicas matérias do rol do CPC 337 que não podem ser 

reconhecidas de ofício pelo juiz são a incompetência relativa e a 

existência de convenção de arbitragem. Para o juiz examiná-la é preciso 

que o réu, tomando a iniciativa, a argua em preliminar de contestação [...]. 

(In Comentários ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 929).

Com lastro nesses argumentos, DETERMINO a remessa dos presentes 

autos à 1ª Vara desta comarca para o seu devido apensamento à ação 

declaratória acima identificada, a fim de evitar decisões conflitantes.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Campo Verde - MT, 26 de março de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74241 Nr: 3228-27.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divaldo de Paula Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiles Maria Fontaniva - 

OAB:10698/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Adiles Maria 

Fontaniva, para devolução dos autos nº 3228-27.2012.811.0051, 

Protocolo 74241, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87340 Nr: 4841-14.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

constantes na inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para apenas CONDENAR os 

requeridos BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e DIEVINI 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA, solidariamente, ao 

PAGAMENTO da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do protesto 

indevido.Por conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente 

deferida.Em vista da sucumbência mínima da parte requerente, nos termos 

do art. 85, §2º c.c. art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO as 

partes requeridas, em proporções idênticas (art. 87 NCPC), ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. 

REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais 

custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde-MT, 26 de março de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 4838-59.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME, Vinícius Scher 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luiz de Queiroz - 

OAB:58.977/RS, Cléves Domingos Galliassi - OAB:59.626/RS, 

Cristiano Diogo Galliassi - OAB:, Gustavo Dal Bosco - OAB:18.673-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

constantes na inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para apenas CONDENAR os 

requeridos BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e DIEVINI 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA, solidariamente, ao 

PAGAMENTO da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do protesto 

indevido.Por conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente 

deferida.Em vista da sucumbência mínima da parte requerente, nos termos 

do art. 85, §2º c.c. art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO as 

partes requeridas, em proporções idênticas (art. 87 NCPC), ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. 

REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais 

custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde-MT, 26 de março de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86714 Nr: 4416-84.2014.811.0051

 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: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luiz de Queiroz - 

OAB:58.977/RS

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

constantes na inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para apenas CONDENAR os 

requeridos BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e DIEVINI 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA, ao PAGAMENTO da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do 

arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 

1% (um por cento) ao mês, desde a data do protesto indevido.Por 

conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente deferida.Em vista 

da sucumbência mínima da parte requerente, nos termos do art. 85, §2º 

c.c. art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO as partes 

requeridas, em proporções idênticas (art. 87 NCPC), ao pagamento das 
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custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. 

REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais 

custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde-MT, 26 de março de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86712 Nr: 4415-02.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME, Vinícius Scher 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dal Bosco - 

OAB:18.673-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedidos 

constantes na inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para apenas CONDENAR os 

requeridos BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e DIEVINI 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA, solidariamente, ao 

PAGAMENTO da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do protesto 

indevido.Por conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente 

deferida.Por fim, MANTENHO a decisão recorrida por meio de Agravo 

Retido pela sua própria fundamentação, para dela conhecer o Egrégio 

Tribunal de Justiça em grau de recurso, se requerida expressamente nas 

razões ou na resposta de eventual apelação.Em vista da sucumbência 

mínima da parte requerente, nos termos do art. 85, §2º c.c. art. 86, 

parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO as partes requeridas, em 

proporções idênticas (art. 87 NCPC), ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. REGISTRE-SE. 

INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 

intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 26 de 

março de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86708 Nr: 4411-62.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME, Vinícius Scher 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cléves Domingos Galliassi - 

OAB:59.626/RS, Gustavo Dal Bosco - OAB:18.673-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

constantes na inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para apenas CONDENAR os 

requeridos BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e DIEVINI 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA, solidariamente, ao 

PAGAMENTO da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do protesto 

indevido.Por conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente 

deferida.Por fim, MANTENHO a decisão recorrida por meio de Agravo 

Retido pela sua própria fundamentação, para dela conhecer o Egrégio 

Tribunal de Justiça em grau de recurso, se requerida expressamente nas 

razões ou na resposta de eventual apelação.Em vista da sucumbência 

mínima da parte requerente, nos termos do art. 85, §2º c.c. art. 86, 

parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO as partes requeridas, em 

proporções idênticas (art. 87 NCPC), ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. REGISTRE-SE. 

INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 

intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 26 de 

março de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86701 Nr: 4406-40.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME, Vinícius Scher 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cléves Domingos Galliassi - 

OAB:59.626/RS, Gustavo Dal Bosco - OAB:18.673-A, GUSTAVO DAL 

BOSCO - OAB:18673/A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

constantes na inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para apenas CONDENAR os 

requeridos BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e DIEVINI 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA, solidariamente, ao 

PAGAMENTO da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do protesto 

indevido.Por conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente 

deferida.Por fim, MANTENHO a decisão recorrida por meio de Agravo 

Retido pela sua própria fundamentação, para dela conhecer o Egrégio 

Tribunal de Justiça em grau de recurso, se requerida expressamente nas 

razões ou na resposta de eventual apelação.Em vista da sucumbência 

mínima da parte requerente, nos termos do art. 85, §2º c.c. art. 86, 

parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO as partes requeridas, em 

proporções idênticas (art. 87 NCPC), ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. REGISTRE-SE. 

INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 

intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 26 de 

março de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86689 Nr: 4394-26.2014.811.0051

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dal Bosco - 

OAB:18.673-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

constantes na inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para apenas CONDENAR os 

requeridos BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e DIEVINI 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA, solidariamente, ao 

PAGAMENTO da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do protesto 

indevido.Por conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente 

deferida.Em vista da sucumbência mínima da parte requerente, nos termos 

do art. 85, §2º c.c. art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO as 

partes requeridas, em proporções idênticas (art. 87 NCPC), ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. 

REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais 

custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde-MT, 26 de março de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35624 Nr: 2164-16.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Signorini & Apolinário Ltda ME, Mauro Rogerio 

Signorini, Sandra Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDA MARTINS 

CHAGAS - OAB:303.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Sr. Oficial de Justiça constou na certidão de folha 116 tão 

somente que encontrou o imóvel fechado; que em todas as tentativas de 

citação constantes dos autos restou dúvida quanto ao endereço da 

residência ou domicílio dos executados; que, sendo assim, I N T I M O o 

exequente para impulsionra o feito informando o endereço atual dos 

executados, no prazo de cinco dias, ou requerendo o que entender de 

direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81500 Nr: 1511-09.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o exequente para manifestar-se acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, juntada à folha 81, bem como para impulsionar o feito 

informando o endereço atual do executado, no prazo de cinco dias, ou 

requerendo o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10933 Nr: 454-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Zandonadi, Algodoeira Zandonadi 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Vanderléia Aguiar - 

OAB:4417/MT

 INTIMO o exequente para apresentar planilha atualizada, no prazo de 

cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106398 Nr: 1329-52.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Aparecida Fortunato Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1329-52.2016.811.0051 (Código 106398).

Ação de Busca e Apreensão – Decreto 911/69.

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que a busca e apreensão do veículo descrito na inicial 

restou infrutífera e que a requerida foi citada (Ref. 28).

Diante do exposto, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para apresentação 

de contestação.

No mais, INTIME-SE a requerente para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste-se sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, consoante preconiza o artigo 4º do Decreto Lei 

nº 911/69 ou requeira o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 05 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98456 Nr: 3576-40.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524/SP

 Deste modo, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para que 

retifique os cálculos de atualização do débito, consignando-se que deverá 

valer-se dos seguintes parâmetros: a) o valor relativo à condenação dos 

honorários sucumbências no percentual de 10% sobre o valor atualizado 

da causa deverá ser corrigido mediante acréscimo de juros moratórios, 

incidentes desde a intimação do executado para cumprimento voluntário 

da sentença (DJE n. 10018, de 16.05.2017) e de correção monetário 

desde a data do ajuizamento da ação (05.10.2015). O montante obtido 

deverá ser acrescido da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do NCPC, 

a partir do transcurso de 15 (quinze) dias após a intimação para 

cumprimento voluntário da sentença, assim como dos honorários 

arbitrados na fase de execução da sentença. Em seguida, INTIME-SE o 

executado para, querendo, manifestar acerca da atualização do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde - MT, 31 de agosto de 2017. MARIA LÚCIA 

PRATI, Juíza de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75269 Nr: 262-57.2013.811.0051

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 262-57.2013.811.0051 (75269)

Ação Penal.

Despacho.

Vistos etc.

Considerando que mesmo devidamente intimada a defesa do acusado 

permaneceu inerte, concluo pela desistência da inquirição da testemunha 

Kena Érika Castro Meneses.

Por consequência, DESIGNO audiência para o interrogatório do réu Eudes 

Antônio da Silva para realizar-se no dia 23 de abril de 2018, às 17:00 

horas (MT).

Ciência ao Ministério Público e ao Advogado constituído pelo réu.

Intime-se o acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde /MT, 26 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81158 Nr: 1257-36.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katieli Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 Autos n° 1257-36.2014.811.0051 (81158)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

A Acusada Katieli Lima, devidamente citada, ofereceu resposta por meio 

da Defensoria Pública, postergando as razões de sua defesa.

O expediente adotado pela Defesa da Acusada serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

da Acusada, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h30min de Mato Grosso.

Intime-se o Representante do Ministério Público, o Defensor Público, a 

Acusada, a Vítima e as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, observando a necessidade da expedição de Cartas 

Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora da 

Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências

Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-77.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011143-83.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011143-83.2015.811.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerente, inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs 

recurso inominado. O recurso inominado é intempestivo, nos termos da 

certidão de ID 5084178. Impossível o recebimento do recurso, eis que 

claramente intempestivo. De fato, a leitura da intimação da sentença pelo 

Requerente, deu-se no dia 24.01.2017 (Expedientes – Ato de 

Comunicação). Entretanto, apenas no dia 05.02.2017 interpôs o recurso. 

Assim, evidente que o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei 

9.099/95 já havia se esgotado. Consigne-se, ainda, que, no juizado 

especial todos os prazos serão contados de forma contínua. Nesse 

sentido, a orientação do Enunciado 165 do FONAJE: “Nos Juizados 

Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua 

(XXXIX Encontro - Maceió-AL).” Desta forma, deixo de receber o recurso 

interposto pela parte Autora, por entender faltar-lhe requisito intrínseco, 

qual seja a tempestividade. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 06 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-09.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO PABLO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-50.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ADRIANO AUGUSTUS BRITO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (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. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI NUNES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 10:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 23 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000684-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE CARNEIRO XAVIER REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-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)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. 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, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PATRICIA NASCIMENTO JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. 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, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-63.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE AUGUSTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. 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, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN HASLEY NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 
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o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-77.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RENAN MARTINS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000395-77.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Á Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

que o Requerente encontra-se devendo o débito negativado. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Da Antecipação de Tutela: Como já pacificado pela doutrina 

e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 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. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerido em 04.09.2015, conforme se verifica do extrato de 

ocorrências acostado aos autos e desde então o Autor falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de um ano o Autor convive com a restrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Desta forma, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, 

ainda que haja verossimilhança em suas alegações, o Autor não logrou 

êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se 

revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Designe-se da audiência de 

conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando a advertência 

prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que 

também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma 
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do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se os advogados do Autor. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

24 de outubro de 2016. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RIBEIRO QUEROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE CARVALHO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIGISFREDO HOEPERS OAB - SC7478 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000776-51.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 9326354 e Evento 11259773. 

Consigne-se que, ainda que tenha constado no sistema audiência de 

conciliação para o dia 28.08.2017, o ato foi redesignado conforme ID 

8079027. Portanto, em que pese o alegado pelo Requerente na petição de 

ID 9599376, ressai que o Autor foi devidamente intimado para a audiência 

de conciliação a realizar-se em 07.08.2017, às 18:00 horas por meio de 

seu Advogado, conforme se vê do ID 8326351 e Evento 11259773. Assim, 

por tais razões, deixo de acolher a justificativa apresentada pelo 

Promovente. Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante 

autoriza a extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “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;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-72.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER SUTILI OAB - PR39372 (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010898-72.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o depósito judicial do valor da 

condenação, consoante documentos acostados aos autos (ID 12183800 e 

12183797). A Exequente, por sua vez, por meio da manifestação de ID 

12367730, pediu pela liberação da importância depositada, o que presume 

a sua anuência com o valor depositado. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 12183800 e 12183797), em favor da parte exequente, em 

conta indicada por ela, nos termos da manifestação de ID 12367730. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 23 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA PAIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-35.2017.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA QUINQUIVI SERTULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PERRUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PRISCILA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010877-04.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010877-04.2012.8.110.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. O Exequente postula, por meio da petição de ID 

4744532, a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de localizar 

eventuais valores do sócio da Executada inadimplente. Decido. 

Compulsando os autos, observa-se que ainda que não tenham restadas 

frutíferas as tentativas de Bacenjud e Renajud, inexistem fundamentação 

bastante para a desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos 

do art. 50 do Novo Código Civil, apenas nos casos de abuso de 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, é que se admite o afastamento da separação entre 

os bens sociais e os dos sócios. Veja: “Art. 50. Em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos 

de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” No 

caso dos autos, nada há a demonstrar abuso da personalidade jurídica. 

Não se demonstrou, por exemplo, confusão patrimonial dos sócios e da 

sociedade. Também não se alegou qualquer desvio de finalidade, capaz 

de permitir o afastamento da separação patrimonial. No ponto, lembra-se 

que, no Brasil, ao menos no campo do Direito Civil, admite-se a Teoria 

Maior da desconsideração da personalidade jurídica, assim a vincular o 

afastamento da separação patrimonial nos casos de abuso de direito. O 

precitado artigo 50 do NCC, aliás, é explícito nesse sentido. Dessa feita, 

aquela Teoria Menor, a admitir a desconsideração também nos casos de 

simples insolvência, não foi acolhida pelo ordenamento pátrio. Por isso é 

que, sem a demonstração de qualquer das hipóteses de abuso da 

personalidade jurídica, a simples mora – ou mesmo a insolvência – da 

Executada não pode autorizar o afastamento da separação patrimonial. 

INDEFIRO, pois, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 

Sem prejuízo, INTIME-SE a Executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens de sua propriedade passíveis de penhora, sua localização e 

valores ou justificar sua impossibilidade de fazê-lo, sob pena de se 

considerar ato atentatório à dignidade da Justiça, sujeito à multa, na forma 

prevista no art. 774, inciso V, do CPC. Havendo indicação de bens pela 

Executada, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10(dez) dias, se 

manifestar, requerendo o que entende de direito. Aceita a nomeação, 

formalize-se a penhora e, em seguida, intime-se o Exequente, para no 

prazo de 15 dias, querendo, oferecer impugnação. Impossível a penhora 

de qualquer bem da Executada, INTIME-SE o Exequente para que indique 

bens disponíveis, sob pena de extinção e arquivamento da presente ação. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 06 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-97.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUIS HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Despacho. Vistos etc. Realizado o procedimento cirúrgico postulado pela 

parte Autora, as fornecedoras dos serviços comparecem aos autos 

comunicando a prestação de contas. A LACIC – LABORATÓRIO DE 
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HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE 

LTDA., informa que foi necessária a complementação de outros materiais 

para o sucesso da intervenção cirúrgica, no valor de R$ 6.927,20 (seis 

mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), postulando o 

recebimento de referida complementação (ID 1168914). O HOSPITAL 

JARDIM CUIABÁ- LTDA, por sua vez, trouxe aos autos as respectivas 

notas fiscais, afirmando haver o saldo remanescente de R$ 380,99 

(trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) (ID 1168923). 

Portanto, INTIMEM-SE as partes da prestação de contas apresentadas 

para devida homologação. Concomitantemente, INTIMEM-SE as 

Reclamadas, no prazo de 15 (quinze) dias, para que efetuem o pagamento 

do valor remanescente à LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA, sob pena 

de bloqueio de valores. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde-MT, 06 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-18.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MOREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPERADORA MOVEL TIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados 

por JOSÉ ANTONIO MOREIRA SANTANA, alegando, em suma, que a 

sentença proferida incidiu em erro, notadamente porque julgou os danos 

morais, quando, ao revés, seu pedido inicial se pautou apenas em danos 

materiais. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de 

declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, 

obscuridade ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se 

infere do expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que 

não há causa para embargos declaratórios, haja vista que não há 

qualquer obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando 

sentencial em referência. Nessa linha, é certo que, neste momento 

processual, em que já foi proferida sentença meritória, bem como aliado ao 

fato de que nos embargos aclareatórios não são passíveis da alteração 

do conteúdo do julgado, mas sim servem para decidir estritamente acerca 

de eventual obscuridade ou contradição, suprir omissão ou a correção de 

erro material, tenho que os presentes embargos não merecem 

acolhimento. Ademais, é certo que a substância do julgado deve ser 

mantida, visto que os embargos não visam a reforma da decisão, mas 

apenas serve como instrumento para correção de erros visíveis e aclarar 

eventuais obscuridade ou contradição, omissão ou erro material, mas que 

mantenham o mesmo teor decisório exarado anteriormente. Isto posto, 

ressai que no caso versado a parte Embargante busca o reconhecimento 

da configuração dos danos materiais, uma vez que na sentença foi 

analisado os danos morais, o que, evidentemente, traria ao julgador a 

necessidade de rever inteiramente o julgado ou até mesmo invalidar a 

sentença já prolatada, o que, evidentemente, não pode ser feito por meio 

dos Embargos. Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, 

deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da 

sentença, consoante seus interesses, o que não se admite por meio de 

embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 

1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) 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. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de 

março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARVALHO 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)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-23.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-09.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 
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2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010011-59.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

Sentença. Vistos etc. Uma vez que não se localizaram bens penhoráveis 

da parte Executada, cabível a extinção do processo, mesmo em se 

tratando de execução de título judicial. É que, não sendo possível a 

penhora, de rigor a incidência do disposto no Enunciado 75 do FONAJE: 

“Enunciado 75 – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.” 

Segundo o referido dispositivo, a impossibilidade de localização do 

devedor ou de bens penhoráveis seus determina a imediata extinção do 

feito. Veja: “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” É que, como adiante se consignará, caso 

localizado bem disponível da parte Executado, admitir-se-á o ajuizamento 

de nova execução. E isso se não se preferir o registro da dívida em 

cartório, na forma do Provimento 007/2007 da Corregedoria-Geral da 

Justiça deste Estado. Decido. Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente 

execução de título judicial, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Proceda-se a emissão de certidão judicial de existência da dívida, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 

07/2007-CGJ, ou mesmo para ajuizamento de nova execução, conforme 

solicitado pela parte Exequente. Sem custas e sem honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 5 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELY FRANK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENIZA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-87.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDISON RAMOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57622 Nr: 2748-76.2016.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN - Administradora de Bens S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sol Transportes Rodoviários Ltda, ROGERIO 

CRISTHIANO WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - 

OAB:238100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - OAB:160487, 

MAURICIO CORREA - OAB:222181, MICHEL SIQUEIRA - OAB:OAB/SP 

247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:OAB/SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, determino a expedição da carta de arrematação referente ao 

bem arrematado, conforme auto de arrematação de fls. 71/73. Indico, por 

oportuno, que a convalidação da arrematação não significa, que os 

créditos, nas suas respectivas ordens de preferência, não serão 

assegurados aos juízos diversos, devendo os créditos, serem postos à 

disposição do juízo deprecante (autos nº 1000460-97.2014.8.26.0286 – 

Primeira Vara Cível da Comarca de Itu/SP, onde são partes GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra SOL TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA e outros), afim de que os demais juízos habilitem 

seus créditos àqueles autos, dado que o presente feito se trata de mera 

carta precatória, cuja finalidade se encontra em fase de exaurimento, logo 

que findados os pagamentos das parcelas decorrentes da arrematação 

do bem.Oficie-se ao Juízo da 14E Vara do Trabalho de Goiânia/GO nos 

autos n.º 62.14.2016.811.0029, quanto à arrematação do bem ocorrida 

neste Juízo, com cópia desta decisão e cópia da certidão de inteiro teor da 

matrícula do imóvel de fls. 92/verso.Translade-se cópia dessa decisão aos 

autos código n.º 52892 em trâmite neste Juízo e cópia da certidão de 

inteiro teor da matrícula do imóvel de fls. 92/verso.Após, comunique-se o 

Juízo deprecante, com cópia desta decisão e cópia da certidão de inteiro 

teor da matrícula do imóvel de fls. 92/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 2209-52.2012.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Miguel Carvalho de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Edson Rocha, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), conforme a r. 

sentença de fls. 98/99, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61111 Nr: 1629-46.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE APARECIDA HAUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador IVO PEREIRA, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), conforme a r. 

sentença de fls. 40, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22501 Nr: 306-50.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim & Scalon Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA WERNER BILHALVA 

- OAB:12222

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerida, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Luciana Werner Bilhalva, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 

509,15 (quinhentos e nove reais e quinze centavos), conforme a r. 

sentença de fls. 83, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 11546 Nr: 1557-79.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto JR e Transportadora JS Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Occhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sott - OAB:16.717/MT, 

Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos à 

exequente para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 2042-93.2016.811.0029

 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: JOSÉ FRANCISCO GRIEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DUNCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Sehn - OAB:19236/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos. Considerando a manifestação da parte requerida contida às fls. 

144, bem como pelos documentos anexados

 às fls. 145/147 REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de abril de 2018 às 

15hs00 (horário oficial de Mato Grosso).

 Sem prejuízo, determino que a parte requerida traga aos documentos 

hábeis a comprovar o atendimento médico-hospitalar do requerido nesta 

urbe, além do encaminhamento à cidade de Goiânia/GO e demais 

documentos pertinentes ao estado de saúde dele, no prazo de 10 dias.

 Saem os presentes intimados.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40614 Nr: 1892-54.2012.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heraldo Gelson Felten

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:procurador
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 Vistos e etc...

Considerando que o presente feito transitou em julgado, defiro o pedido de 

fls. 159, e determino o desapensamento e arquivamento do presente 

processo, devendo apenas continuar o processo em apenso.

Arquive-se definittivamente esse feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15675 Nr: 1381-32.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane G de Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11.395/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9.369

 Vistos e etc...

Ao autor para dar andamento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15675 Nr: 1381-32.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane G de Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11.395/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9.369

 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.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio 

processual adequado.

Acrescento, por fim, que exceção de pré-executividade é mero incidente e 

a mesma não suspende o processo, logo, mesmo que o requerido não 

tivesse sido intimado nada impede a continuação dos atos executórios, 

conforme foi realizado ao se determinar a penhora do veículo da 

devedora.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13838 Nr: 1744-53.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Deli Wojahn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No ponto percebo que assiste razão ao credor, isso porque a sentença 

efetivamente não condenou o requerido em honorários advocatícios.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, pois tempestivos, e no mérito, dou provimento, para 

acrescentar a condenação do requerido em honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor da causa.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41230 Nr: 2550-78.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Industria e Comercio de Móveis 

Eletrodomésticos Ltda, Antonio Roberto Gazin, Rubens Gazini, Gazin 

Holding Ltda, Jair Jose Gazin, Mario Valério Gazin, João José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Silva Bretas - 

OAB:31.997/PR, Celso N. Yokota - OAB:PR 33.389, FABIO ROBERTO 

UCKER - OAB:13315, Julio Cesar Tissiani Bonjorno - OAB:33390/PR

 Vistos e etc...

Tendo em vista o pedido do requerido, determino que seja certificado a 

existência de valores depositados nesse processo.

Caso existentes defiro a expedição de alvará em favor do requerido.

Após a expedição arquive-se novamente o processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21963 Nr: 2686-80.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heraldo Gelson Felten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Lange de Paula - 

OAB:11.922/OAB/M

 Vistos e etc...

Considerando que o processo em apenso já foi arquivado, determino a 

intimação do autor para dar andamento no feito, no prazo legal, sob pena 

de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60155 Nr: 1106-34.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSL, NJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Leticia Siqueira 

Lopes, representada por sua genitora Neris Jardim Siqueira em face de 

Raimundo Lopes da Cunha (ambos qualificados nos autos).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado às fls. 20/21, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Ritos, HOMOLOGO o 

aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

 Sem custas, eis que concedo a justiça gratuita.

Cumpridos todos os expedientes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61954 Nr: 2070-27.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSL, NJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Considerando o teor do acordo acostado às fls. 20/21, Autos nº 

1106-34.2017.811.0029 – Código: 60155, proceda-se o arquivamento dos 

presentes embargos à execução, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA TRINDADE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 12403455, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 10/05/2018, às 14h50min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 27 

de março de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA FERNANDA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Número do Processo: 

1000091-76.2018.8.11.0029, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Vistos, etc. Considerando 

os argumentos e os documentos apresentados pela parte autora, na 

petição inicial e nos comprovantes anexos verifico que, inicialmente, estão 

presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar no 

início da lide, sendo a verossimilhança nas alegações expendidas, tendo 

em vista que a Promovente quitou todo seu débito junto a Promovida, bem 

como que seu nome encontra-se inserido no rol dos mal pagadores, 

restringindo-o, impedindo-o e retirando sua credibilidade na praça 

comercial, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a 

justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro 

lado, também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional 

o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do 

NCPC, a contrario sensu. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, com fundamento no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, DETERMINANDO à parte reclamada que efetue a exclusão 

do nome da reclamante GESSICA FERNANDA SCHWINGEL qualificada no 

feito, dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a partir da intimação desse decisum, sob pena do 

pagamento de multa cominatória diária ao valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitadas ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta multa 

caso confirmada a sentença final aos pedidos do autor, convertida em 

indenização mínima de danos morais. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 9.099/1995. Intime-se. Oficie-se. 

Cumpra-se. Canarana, 26 de março de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-78.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MARQUES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000022-78.2017.8.11.0029 REQUERENTE: RENATO MARQUES 

GUIMARAES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando o Ofício Circular n.º 

200/2017/NUGEP/VQS, datado de 05 de dezembro de 2017 e diante do 

acolhimento da proposta de Afetação dos recursos Eresp. n.º 

1.163.020/RS, Resp. 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO ao rito dos 

recursos repetitivos, DETERMINO a suspensão da tramitação dos 

presentes autos. Aguarde-se em cartório a solvência da questão 

submetida a julgamento. Canarana, 26 de março de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102670 Nr: 835-06.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de 

Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94671 Nr: 3249-11.2017.811.0024

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTIMO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Albonete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de abril de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85254 Nr: 3455-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 362 de 793



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não há testemunhas arroladas nos autos para serem 

intimadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 647-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação e 

intimação, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65270 Nr: 1204-39.2014.811.0024

 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: Clarice Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEMdS, INSS - Instituto Nacional de Seguro 

Social - Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870, Suyan Magalhaes de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o ato citatório do INSS, de fato, não 

ocorreu, apesar da determinação de fls. 23/verso.

No entanto, os autos já foram com remessa ao INSS sem suscitar tal fato, 

todavia, a fim de evitar nulidade, DETERMINO que o INSS seja citado, 

devendo apresentar resposta e, na mesma oportunidade, manifestar 

acerca da convolação dos atos já praticados, em razão do lapso que o 

processo encontra-se em trâmite.

Após, façam-me conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36065 Nr: 1924-45.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Jesuíno de 

Oliveira - OAB:8137

 Vistos, etc.

Considerando que o Ministério Público promoveu pelo arquivamento 

definitivo do feito, determino o arquivamento com as baixas e anotações.

 Diante do teor contido no pedido de fls. 106/verso, arquive-se.

 Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52778 Nr: 2538-79.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ferreira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do MP de fls. 119/verso, para que seja intimado o 

executado por intermédio de seu advogado constituído nos autos para que 

apresente o primeiro laudo técnico de dezembro/16 (no total de 5 laudos) 

do programa de recuperação da área degradada conforme disposto no 

projeto de conclusão do PRAD de fl. 108.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95194 Nr: 3507-21.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcilia Lemes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. Deste modo, não mais havendo outras questões processuais pendentes 

nesta fase, DECLARO saneado o processo.

III. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17.5.2018, às 

13h30min.

IV. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito 

(art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Intimem-se as partes para o ato designado.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99757 Nr: 5717-45.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por COMPANHIA DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL, contra LÍDIA NUNES DA SILVA, 

pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida em 23.11.2017.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 363 de 793



No dia 29.12.2017, a parte autora pleiteou a desistência da ação, a baixa 

da restrição no sistema RENAJUD e a desistência do prazo recursal.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, caput, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95294 Nr: 3557-47.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlan de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Diesel S/A. Indústria e Comércio de 

Veículos., MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.II. Cite-se e 

intime-se a parte requerida pessoalmente (art. 695, §3°, CPC/2015), com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334 CPC/2015).Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, 

CPC/2015).Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da 

data da audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, 

CPC/2015).Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC/2015). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, 

do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC/2015).Em caso de citação por mandado, deverá a parte requerida 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC).III. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. IV. Contestada a ação (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.V. 

Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89946 Nr: 1112-56.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Aparecida Bertolotto Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos, etc.

 I. A alegação de litigância de má-fé, nos termos em que formulada pela 

requerida, será analisada no momento da sentença, por consubstanciar 

matéria atrelada ao mérito da demanda.

 II. Não subsiste a alegação de carência da ação, ante ausência de 

interesse processual, em razão de que a ligação da energia, em momento 

posterior ao do ajuizamento da demanda, não prejudica o prosseguimento 

do feito, ainda mais quando se postula indenização pelos danos morais 

sofridos em razão da alegada demora no atendimento por parte da 

requerida.

 Dessa maneira, afasto a preliminar de ausência de interesse processual.

 III. Ademais, analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para esta 

fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

IV. Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 V. Certifique-se eventual silêncio.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99265 Nr: 5428-15.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Civil do Pantanal Shopping

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA SANTA CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o advogado da parte Requerente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a certidão do oficial de justiça, informando novamente a diligência 

negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36090 Nr: 1305-18.2010.811.0024

 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: Patricia Lima de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista o acórdão de fl. 139 (cento e trina e nove) e a 

apresentação do indeferimento do pedido administrativo de concessão do 

benefício pela parte autora fl. 213 (duzentos e treze), intime-se o INSS 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contestação de mérito, 

ocasião em que deverá, caso entenda ser o caso, manifestar de forma 

expressa e justificada eventual contrariedade quanto ao aproveitamento 

dos atos processuais instrutórios já praticados, sob pena de 

convalidação.

II. Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34356 Nr: 237-33.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Carvalho Pardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Laís Alessandra de Moura Moreira - OAB:13.291, 

Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intimem-se as partes do retorno do feito da Instância Superior e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem o interesse no 

prosseguimento do feito, com eventual pedido de execução, sob pena de 

arquivamento.

II. Não havendo manifestação no prazo assinalado, certifique-se e 

arquivem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32425 Nr: 1814-80.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Conceição de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória de fls. 257/261, tão 

somente em relação ao valor de R$ 27.735,70 (vinte e sete mil, setecentos 

e trinta e cinco reais e setenta centavos)II. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 27.735,70 (vinte e 

sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) podendo, 

para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 

535, do CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e 

§3° do CPC/2015):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo 

impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a pertinente 

requisição para pagamento, conforme item III.b, independentemente de 

nova determinação.V. Indefiro o pedido de cumprimento de sentença em 

relação aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela 

Juliana Conceição de Paula.VI. Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61166 Nr: 1417-79.2013.811.0024

 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: Ronaldo Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plinio José de Siqueira Neto - 

OAB:10.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos, etc.

I. Diligencie-se o necessário para retificação do nome do requerido, 

inclusive no sistema Apolo, atentando-se aos documentos de fl. 118.

II. Considerando que a primeira tentativa de autocomposição restou 

inexitosa em virtude de não ter sido localizado o requerido, com fulcro no 

art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de composição amigável 

entre as partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 III. Havendo acordo, tragam conclusos.

IV. Não havendo acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, as partes deverão manifestar se 

desejam produzir outras provas, além das carreadas nos autos, 

especificando e justificando a necessidade em caso positivo.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21629 Nr: 2255-95.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireni Miguel Pereira Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Verifica-se que o presente feito foi extinto, ás fls. 143/144, ante a inércia 

na habilitação dos herdeiros da falecida.

 II. Desse modo, diante do trânsito em julgado da referida sentença 

extintiva (fl. 121) prejudicado o pedido de fl. 122.

 III. Assim, remetam-se os autos ao arquivo.

IV. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102339 Nr: 657-57.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo De Araujo Costa Tumiati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malai Manso Hotel Resort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alexandre França 

Mothé - OAB:OAB/RJ 96093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, providenciar o depósito de diligências ao Oficial 

de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, observando a localidade de 

Usina do Rio Manso, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64680 Nr: 703-85.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Bomdespacho Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

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.

Analisando os autos, verifica-se o cumprimento dos itens elencados na 

decisão proferida de fls. 67/68, (sessenta e sete e sessenta e oito), desta 

feita

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 

2018, às 13h15min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.
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Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61966 Nr: 1768-52.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidones Rosa Martinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de benefício de 

prestação continuada. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 49903 Nr: 1824-22.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineide Pereira Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista o acórdão de (fls. 149/149 verso) e a apresentação do 

indeferimento do pedido administrativo de concessão do benefício pela 

parte autora (fl. 156), intime-se o INSS para que, no prazo de 30 dias, 

apresente contestação de mérito, ocasião em que deverá, caso entenda 

ser o caso, manifestar de forma expressa e justificada eventual 

contrariedade quanto ao aproveitamento dos atos processuais instrutórios 

já praticados, sob pena de convalidação.

II. Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

 III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2372 Nr: 1-29.1983.811.0024

 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: Eswalter Zanetti., Anésia Bérgamo Zanetti., João 

Bérgamo, Idalina Fávaro Bérgamo.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Teruel Burin., Adauto José Galli, 

Dora Guimarães Galli, André Moron Filho, Maria do Carmo Rico Moron, 

José Mendes de Brito, Benedito Otávio Borin, Walkiria Simões Furquim de 

Brito, Cézar Francisco Borin, Ana Alice Fadel Borin, Lucia Maria Buarque 

Borin, Cleide Borin Graciotto, João Marcos Graciotto, Alexandre Chauar 

Junior, Marília do Nascimento Pires Chauar, Adelson Borin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Antero de Almeida - 

OAB:368 - MT, Jane Clair Zanetti - OAB:8716-MT, Maria Abadia 

Pereira de Souza Aguiar - OAB:2906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcindo de Souza Franco - 

OAB:5295/PR, Alfredo José de Oliveira Gonzaga - OAB:7166-B/MT, 

Dilceu Roberto Rodrigues Cardoso - OAB:3626, Euclides Baleroni - 

OAB:882/MT, Francisco de Campos Fraga - OAB:5663-A-MT, Luiz 

Aparicio Fuzaro - OAB:45250

 Vistos, etc.

 I. Cumpra-se a decisão de fl. 2482, atentando-se ao requerido na petição 

de fl. 2487/vº.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103859 Nr: 1392-90.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Juscimeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CÉSAR CAETANO TONI, EDVANDRO 

TONI, Jean Carlos Caetano Toni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, constata-se que a decisão proferida pela Juíza da 3ª 

Vara Cível de Primavera do Leste deverá servir como carta precatória, 

desde que devidamente instruída, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, da leitura do simples exercício de leitura da referida decisão, 

constata-se que o cumprimento da tutela nela deferida restou 

condicionada à apresentação de caução real ou fidejussória, cuja 

idoneidade, presume-se, por corolário, deve ter sido apreciada naquele 

juízo.

Entretanto, a presente missiva não veio instruída com cópia da decisão 

que reconheceu a idoneidade da caução, tampouco com cópia do 

respectivo termo de caução.

 Veja, à míngua de elementos concretos e objetivos, não cabe a este juízo 

presumir que foi ofertada a caução e, muito menos, que ela tenha sido 

admitida.

Conclusão.

I. Diante do exposto, oficie-se ao Juízo deprecante questionando se foi 

ofertada caução nos moldes fixados na decisão e se, eventualmente, foi 

reconhecida a sua idoneidade.

II. Solicite-se que, em caso positivo, encaminhe a este Juízo, cópias da 

decisão que eventualmente tenha reconhecido a idoneidade e do 

respectivo termo de caução.

III. Não havendo resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente missiva independentemente de novo despacho.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97324 Nr: 4586-35.2017.811.0024

 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): ILKA T. ZANCHETA ME, ILKA THEREZINHA 

ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o(a) advogado(a) da requerente pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se acerca das 

Cartas de Citação devolvidas pelo Correios, sem a citação dos devedores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 10990 Nr: 1589-36.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigmar Uhde, Osvaldo Uhde, Nelo Uhde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/O

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora pela 

imprensa, tendo em vista que findou o prazo da suspensão do processo, 

para dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) dias e praticar as 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2137 Nr: 658-72.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samira da Silva Khalaf, José Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:19247/O

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora pela 

imprensa, tendo em vista que findou o prazo da suspensão do processo, 

para dar andamento aos autos no prazo de 15 dias e praticar as 

diligências necessárias. Bem como, intimação da parte autora para 

comparecer nesta Secretaria, para assinatura do Auto de Adjudicação, do 

bem: Sítio Amoroso, matrícula nº 4.597, do Cartório do 1º Serviço de 

Chapada dos Guimarães/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2812 Nr: 374-30.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Alves de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Junior - OAB:6145-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora pela 

imprensa, tendo em vista que findou o prazo da suspensão do processo, 

para dar andamento aos autos no prazo de 05 dias e praticar as 

diligências necessárias.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002223-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1002223-06.2017.8.11.0009 Certidão de Decurso de Prazo e 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que em 28/02/2018, decorreu o 

prazo (cinco dias) para o executado PAGAR A DÍVIDA com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou 

GARANTIR A EXECUÇÃO (Id. 11534562 e 11844670/11844671). Certifico 

ainda, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 

482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos, INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

acima certificado, e requeira o que entender de direito a dar 

prosseguimento no feito. COLÍDER, 27 de março de 2018. Eriton Andrade 

da Silva Gestor Judiciário

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MENDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002168-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)
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MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001974-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARICIEL FERMINIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002132-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002184-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO BARBOSA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002218-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TAVARES DA CAMARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-72.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CIDRAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000195-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA REBOUCAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 12HS00MIN, a ser 

realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000612-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROMANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, acerca do OF. Nº. 

385-2018/ADJ/10.521, juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000421-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. B. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000421-36.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: ANTONIO DE ALMEIDA BONFIN JUNIOR REQUERIDO: 

JOYCE CRISTINA DA SILVA Vistos etc. 1) Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, e devidamente instruída com os 

documentos indispensáveis (art. 320 do CPC), RECEBO a petição inicial. 2) 

Nos termos do art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, 

PROCESSE-SE em segredo de justiça. 3) DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do NCPC. 4) Almeja 

o requerente a concessão de tutela provisória de urgência para que se 

proceda a alteração da guarda do menor que encontra-se com sua 

genitora. Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), 

vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o 

modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São 

provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não 

se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os 

requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse sentir, 

observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a 

pretensão antecipatória, já que não vislumbro documentos suficientes 

para comprovar as alegações do requerente, não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano, 

requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação em momento oportuno. 5) Visando trazer maiores elementos 

a fim de decidir sobre a guarda da menor, desde já, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial, pela equipe multidisciplinar do Juízo, no 

ambiente familiar do requerente e da requerida, estabelecendo o prazo de 

vinte (20) dias para juntada aos autos. 6) Analisando os autos, entendo 

ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita 
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na Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a 

Secretaria desta Vara, designar data para realização de Sessão de 

Conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar a parte autora 

para o seu comparecimento e, nos termos dos artigos 334 e 695, ambos 

do CPC/2015, citar o réu. CITE-SE o réu para comparecer à audiência 

designada, com as cautelas descritas no art. 695 do Código de Processo 

Civil. Nos termos do art. 695, §4º, do CPC, na audiência, as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. 7) 

Após, caso inexitosa a conciliação, fica desde já o réu intimado para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data da audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 335, inciso I, 

do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o decurso do prazo 

em secretaria. 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, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). 9) Decorrido o prazo do item “7”, com ou sem 

apresentação de contestação, CERTIFIQUE-SE a secretaria e façam os 

autos conclusos. 10) Nos termos do art. 178, inciso II, e art. 698 dp CPC, 

após tudo cumprido, abra-se vista ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 10 de março de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3333 Nr: 1238-74.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SILVA MERCADO ME, LUIZ 

CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Maria da Costa 

Ochove - OAB:6.325/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:MT/7.979, FABIO AZEM CAMARGO - OAB:6043-E, Joaquim Fábio 

Mielli Camargo - OAB:MT 2680, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:MT 4443 E, Larissa Aguida Vilela Pereira - OAB:MT 5492-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito, conforme 

Despacho de fls. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25457 Nr: 1943-43.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA ANA DA SILVA OLIVEIRA

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT, Russel Alexandre B. Maia - OAB:Proc. Federal

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos (fls.227/230), 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84732 Nr: 2119-70.2013.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDO ROCHA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2119-70.2013.811.0009

Código Apolo nº: 84732

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação monitória proposta pelo HSBC Bank Brasil S/A – 

Banco Multiplo, contra Zenildo Rocha Araújo, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o autor se manifestou à fl. 69, pugnando pela 

desistência do presente feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, uma vez que não houve apresentação de defesa pela 

parte requerida, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 

4º do artigo 485 do CPC. Salienta-se que, no caso dos autos, sequer 

houve a triangularização processual.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo, contra Zenildo Rocha Araújo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, ambos do 

Estatuto Adjetivo Civil.

 Nos termos do art. 90 do NCPC (Art. 90. 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), CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 23 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83926 Nr: 1296-96.2013.811.0009

 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: CLEUSA MARIA MENDES 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:

 Autos nº: 1296-96.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83926.

 Vistos etc.

 1) INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 10 (de) dias, manifestar 

pelo que entender de direito acerca do petitório colacionado às fls. 86-88.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 19 de março de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38727 Nr: 832-19.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL SEISCENTOS

 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, etc.
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Intime-se a parte exequente/requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88607 Nr: 1789-39.2014.811.0009

 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: SILVIA REGINA DOS SANTOS ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 40577 Nr: 2243-97.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE APARECIDA MIRANDA, REGIANE 

APARECIDA ESSER SZIMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2006/253.

Código Apolo nº: 40577.

Vistos etc.

Verifica-se do petitório de fl. 139, que o exequente não se manifestou 

acerca da manutenção ou não da penhora concretizada às fls. 68-70, 

conforme r. despacho de fl. 138. Razão pela qual, DETERMINO novamente 

sua intimação, para que assim, se manifeste pela desistência da penhora 

realizada às fls. 68-70, em caso de preferir a realização da penhora via 

BACEJUD, uma vez que não há que se falar, por ora, em reforço de 

penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 23 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38595 Nr: 714-43.2006.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

CELSO PAULO BANAZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Autos nº: 2006/71.

Código Apolo nº: 38595.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, bem como em consulta ao Sistema Apolo, 

verifica-se que em cumprimento ao despacho/decisão de fl. 74, fora 

equivocadamente intimado o polo ativo - Município de Colíder – Estado de 

Mato Grosso – na pessoa de seu advogado/procurador Dr. Donizeth 

Pereira de Paula, conforme comprovante em anexo.

Destarte, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte 

exequente/embargada, a saber, Liliane Casadei, para pugnar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como 

quitação integral da dívida.

 Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

 Após, venham-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 19 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 20399 Nr: 1836-33.2002.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98067 Nr: 828-30.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDIARA CLARINDO DA SILVA, ROGERIO 

LUIZ NASCIMENTO SEMELER, AUGUSTO GEANINE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 828-30.2016.811.0009 – Código nº. 98067

Decisão

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o advogado, para que no prazo de 05 dias assine a resposta 

à acusação de fls. 174/177.

2. ABRA-SE vista dos autos a DPE, para apresentação da resposta à 

acusação em relação à acusada Andiara Clarindo da Silva.

3. Quanto ao pedido do MPE de fls. 180/182, no tocante a intimação do réu 

Augusto Geanine Freire, não haverá tempo hábil para cumprimento da 

intimação por edital, portanto o pedido encontra-se prejudicado.

4. DETERMINO o desmembramento em relação ao acusado Augusto 

Geanine Freire, com fundamentado no art. 80 do CPP, considerando que a 

manutenção do réu nestes autos prejudicará os demais corréus com a 

procrastinação desnecessária, haja vista que os mesmos foram 

devidamente citados, de modo que inclusive o denunciado Rogério Luiz 

Nascimento Semeler apresentou resposta à acusação fls. 174/177.

5. REITERE-SE novamente oficio de fls. 168, e desde já se encaminhe 

cópias das reiterações anteriores ao Parquet, fls. 106 e 168, para as 

providências cabíveis, eis que é a terceira vez que se oficia a devida 

autoridade.

6. Após, AGUARDE-SE audiência.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 09 de março de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98067 Nr: 828-30.2016.811.0009

 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): ANDIARA CLARINDO DA SILVA, ROGERIO 

LUIZ NASCIMENTO SEMELER, AUGUSTO GEANINE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos, etc.

1. Em relação a Andiara Clarindo da Silva, tendo em vista sua declaração 

de não possuir advogado (fl. 116), nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa.

2. Quanto a Rogério Luiz Nascimento Semeler, depreque-se a sua citação 

e ainda a intimação do mesmo ao Juízo da Comarca de Sinop/MT 

(endereço fl. 162), para que compareça a audiência de justificação cuja 

data será agendada no item 3 deste decisum.

3. DESIGNA-SE o dia 13/03/2018, às 17h00min., para audiência de 

justificação para oitiva dos acusados Rogério Luiz Nascimento Semeler e 

Augusto Geanine Freire, este último deverá ser citado e intimado da 

solenidade no endereço de fl. 163, nesta urbe.

4. Reitere-se o ofício de fl. 106.

5. Por fim, acolho a promoção ministerial de arquivamento de fls. 89/92, em 

relação a imputação do delito associação criminosa e, por conseguinte, 

DETERMINO o arquivamento deste feito em relação ao referido crime 

quanto aos acusados.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87319 Nr: 744-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para a 

Comarca de Ponta Porã/MS para inquirição da testemunha HENRIQUE 

KLOCKER DE CAMARGO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106383 Nr: 2177-34.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PLACIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “ Vistos, etc. 1) Consoante se 

evidencia dos autos, o reeducando foi condenado a cumprir pena privativa 

de liberdade no total constante no cálculo de fls.38, onde consta já a 

detração penal, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. 

Contudo, estará submetido as seguintes condições a serem cumpridas 

pelo período da pena: a) Proibição de se ausentar da Comarca onde 

reside, sem prévia autorização do Juízo, por mais de 15 (quinze) dias; b) 

Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês; c) Saída 

para o trabalho não antes das seis horas e retorno não depois das 20 

horas, permanecendo recolhido em sua residência durante o repouso e 

nos dias de folga, salvo motivo justificável. No entanto, diante da 

informação de que estuda a noite, deverá no prazo de 10 dias trazer aos 

autos a declaração de matrícula, ficando assim, liberado nos dias de aula 

a chegar de volta a residência as 22:30.2) OFICIE-SE aos Órgãos da 

Segurança Pública noticiando as condições impostas, como forma de 

fiscalização e controle do seu cumprimento. 3) Considerando o cálculo 

dos dias-multa de fls. 32, sai o reeducando intimado da presente 

solenidade para pagar no prazo de 10 dias. Certifique a inércia se for o 

caso, enviando as fotocópias das peças necessárias à 

Procuradoria-Geral de Estado – PGE. 4) DEFIRO o prazo de 5 dias para a 

juntada da procuração pelo nobre causídico.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 35504 Nr: 2520-50.2005.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Paulo dos Santos 

Roberte - OAB:MT 5.395-B, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 INTIMAÇÃO da defesa de que não foi localizado valor depositado a título 

de fiança, assim, querendo reaver os valores, que intente medidas 

administrativas ou judiciais que entender pertinentes para tanto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010444-24.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. L. NICASTRO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010444-24.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: R. C. L. NICASTRO 

& CIA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA . Finalidade: Intimar a parte exequente, através do 

advogado, por todo o teor da petição da parte executada id.:12425263, 

para, querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. Colíder, 26/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010196-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMARCO COMUNICACOES (REQUERIDO)

VIVO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS DONADIA OAB - MT17248/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010196-24.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: NAIR RICARDO 

DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEMARCO COMUNICACOES, VIVO 

CELULAR S/A . FINALIDADE: INTIMAR as partes requeridas, através do 

advogado, por todo o teor da Petição da requente de id.: 12415172, para, 

querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 26/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010196-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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NAIR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMARCO COMUNICACOES (REQUERIDO)

VIVO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS DONADIA OAB - MT17248/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010196-24.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: NAIR RICARDO 

DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEMARCO COMUNICACOES, VIVO 

CELULAR S/A . FINALIDADE: INTIMAR as partes requeridas, através do 

advogado, por todo o teor da Petição da requente de id.: 12415172, para, 

querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 26/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010789-24.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010789-24.2014.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MIRIA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 10866641, para querendo, manifestar o que entender de direito 

no prazo legal. Colíder, 27 de de 2018. Ana Maria Guimarães 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010789-24.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010789-24.2014.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MIRIA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 10866641, para querendo, manifestar o que entender de direito 

no prazo legal. Colíder, 27 de de 2018. Ana Maria Guimarães 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010225-11.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES OAB - BA25825 

(ADVOGADO)

PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO OAB - BA33824 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010225-11.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. . Finalidade: Intimar a parte 

exequente, através do advogado, por todo o teor da Petição da parte 

executada de id.: 12439293 e seguinte, para querendo, manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. colíder, 27/03/2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84970 Nr: 2360-44.2013.811.0009

 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: GIVANILDO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILIO FLAVIO ALVES DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DIEGO BARRETO DA CRUZ - OAB:17.238/MT, JULIANO 

SGUIZARDI - OAB:MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos em correição.

O querelante após a publicação da sentença de p. 170/171, peticionou às 

p. 176/177 requerendo a restituição do prazo para apresentação suas 

alegações finais, justificando que a ausência dela se deu por culpa 

exclusiva do advogado que também o representa.

 Mantenho a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, sem 

razões a modificar o convencimento expendido. Até porque a justificativa 

acima, além de ser ter implausível, demonstra ainda mais que os patronos 

do querelante parecem ser desorganizados com seus prazos ou suas 

eventuais contratações, o que levou a extinção da punibilidade do 

querelado justamente pela perempção.

 No mais, apenas a título de registro, verificado que ainda se restituísse o 

prazo e retornasse a fase de julgamento de sentença, teria que fazê-la 

pelo reconhecimento da prescrição dos crimes investigados, uma vez que 

a queixa-crime foi recebida em 14 de novembro de 2014 (p. 69), passando 

mais de 03 anos desde desta data.

 Desta feita, a parte irresignada, deve pleitear a reforma da sentença ao 

juízo ad quem.

Por fim, cumpra-se integralmente a sentença de p. 170/171.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70930 Nr: 3449-54.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A, HACKMANN, COSTA E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Vistos.

1 - Trata-se de pedido de pesquisa de veículos, via Renajud, para 

localização e imposição de restrição de venda e bloqueio de veículos, para 

posterior penhora, merece guarida.

Verifica-se que o solicitante realizou buscas administrativas antes de se 

socorrer do Poder Judiciário.

 Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de veículos 

porventura existentes em nome do devedor por meio do sistema Renajud.

 2 - Deixo de oficiar à receita, pois já tenho acesso ao sistema INFOJUD, 

desta feita junto aos autos cópia das declarações de imposto de renda 

dos executados.

Considerando o carater confidencial da pesquisa realizada, a fim de 

proteger o sigilo fiscal da parte executada, as cópias das declarações de 

imposto de renda devem ser guardadas em pasta própria, devendo o 

exequente comparecer na secretaria para ter ciência do que foi juntado.

 3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119118 Nr: 1634-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA DE 

OLIVEIRA BARROSO, LIGIA NEIVA, DORIZETE QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a 

IMEDIATA PARALISAÇÃO dos trabalhos referente ao Processo Comissão 

Especial n. 004/2017, instituída pela Resolução n. 10, de 16 de Novembro 

de 2017.Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para 

prestar informações, no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, providenciar a 

juntada nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009, sob as penas do 

artigo 8º da mesma Lei.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do 

impetrado, vista dos autos ao Ministério Público Estadual para parecer pelo 

prazo de 10 dias.Após, com ou sem parecer, conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99515 Nr: 640-86.2017.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSE MARIA RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSODOMA REVENDORA DE DIESEL LTDA, 

HELIO LAERCIO KUTSCHENKO, DJALMA GOMES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de fls. 123/127 (ref: 45), bem como junte aos 

autos a guia de recolhimento de diligência, uma vez que juntou apenas 

comprovante de pagamento sem referência a qual processo, de fato, 

pertence.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25021 Nr: 2347-41.2007.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RENASCER LTDA, TAIHEI 

KOROGI, ILDO GRISOSTE BARBOSA, IGUATEMI AGROPCUÁRIA LTDA, 

VILMA KOROGI NAKAE, DARIO NAKAIE, SOLANGE SILVA DE AQUINO 

GRISSOSTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - OAB:6621, RODRIGO 

QUINTANA FERNANDES - OAB:9.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2492 Nr: 73-22.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR CASSOL

 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: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, 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 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.: 60999 Nr: 2802-30.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA TAVARES DE OLIVEIRA GAMARRA, 

REINALDO RAMOS, DIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, EDI KEHL, ROMILDO 

DI SOUZA LIMA, FERNANDO FREITAS DE SOUZA, ANTONIO DOMINGOS 

DA COSTA, CEZAR BENEDITO VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENDEDITO VOLPI - 

OAB:OAB/RO 533, CEZAR BENEDITO VOLPI - OAB:533, Cezar 

Benedito Volpi - OAB:RO/533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto a petição do executado de fls. 251/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75025 Nr: 1174-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA CRISTIANE GROSSO FERREIRA, 

VANESSA GROSSO FERREIRA, ESPOLIO DE DAVI RIBEIRO FERREIRA, 

SEBASTIANA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO, BRUNO NOGUEIRA RIBEIRO 

FERREIRA, LUCAS NOGUEIR RIBEIRO FERREIRA, VITORIA GABRIELY 

NOGUEIRA RIBEIRO, MARIA RIBEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação da União de fls. 401, intime-se novamente o 

ente acerca do seu interesse na presente demanda direcionando tal ato a 

Procuradoria da União (AGU) e não a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional como realizado anteriormente.

Tendo em vista os documentos acostados pela parte autora remeta-se os 
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autos à Fazenda Pública Estadual para manifestação.

Expeçam-se ofícios aos cartórios do 1º Ofício de Juína e 6º Ofício de 

Cuiabá para que seja averbadas matrículas 4.676 (RGI de Juína), 6.491 

(RGI de Juína) e 40.154 (6º Ofício de Cuiabá) a existência da presente 

demanda.

Cite-se o espólio de Maria Ribeiro Ferreira na pessoa do inventariante 

AMARILDO RIBEIRO FERREIRA, conforme requerido na petição retro.

Certifique-se a serventia acerca da publicação do edital de citação de fls. 

411/413.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73278 Nr: 429-21.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos, noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA.

Reexaminando a questão decidida, entendo que não deve ser modificada 

a decisão agravada, cujos fundamentos bem resistem às razões deste, de 

forma que a mantenho.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97634 Nr: 5535-27.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devolvo os autos para a secretaria, uma vez que foi realizado conclusão 

indevida, pois aplicável o art. 34 da Portaria n. 03/2017 desde juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15124 Nr: 356-98.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RIBEIRO DE MORAES, MARCOS DA SILVA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto aos valores (R$ 602,28 e R$ 5176,92) transferidos para a Conta 

Única do Tesouro Nacional conforme ofícios de fls. 115/116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27174 Nr: 1309-57.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SANTOS DE ALMEIDA, OTTO MARQUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de expedição de alvará judicial de levantamento de 

valores, uma vez que tais valores estão na conta única do tesouro 

nacional consoante documento de fls. 171.

Dessa feita, determino seja expedido RPV/precatório para pagamento.

Após o decurso de 10 dias, sem manifestação, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38379 Nr: 3077-13.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA EVANGELISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 09 de Agosto de 2018, às 15h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38055 Nr: 2753-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA, JUDITE SOUZA DA 

SILVA NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, ALDO ANTUNES, ROBERTO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, João Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 09 de Agosto de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38660 Nr: 3358-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 
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ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 02 de Agosto de 2018, às 14h00min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 3359-51.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERREIRA DA SILVA, ELSON BATISTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 26 de Julho de 2018, às 15h00min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38672 Nr: 3370-80.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA, MESSIAS PAULA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 26 de Julho de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 3371-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALMEIDA DA SILVA, JUSCILETE FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 19 de Julho de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38674 Nr: 3372-50.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO DA CRUZ PEREIRA, TAIS MACHADO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 19 de Julho de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9460 Nr: 339-33.2003.811.0046

 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: ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, DEOCLÉCIO 

ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, 

GERALDO ZAMBAN, ROBERTO DE TAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ANTUNES, E OUTROS, LUIZ APARECIDO 

PINHEIRO NOIA, JUDITE SOUZA DA SILVA NOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110, ROSANGELA 

BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 Vistos. Trata-se de Ação de Manutenção de Posse, cumulada com 

Interdito Proibitório e Perdas e Danos ajuizada por Zenor Zamban e esposa 

Nilce Maria Zamban, Geraldo Zamban e esposa Rossetti Zamban e 

Deoclécio Zamban e esposa Doroty Tozzin Zamban em desfavor de Aldo 

Antunes, Roberto de Tal, Léo e Outros. (...) Assim sendo designo 

audiência para tentativa de conciliação das partes para o dia 28/05/2018 

às 13:30 horas. Intimem-se todos os interessados da realização da 

referida solenidade (parte autora, Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais da Gleba Bom Futuro, o Defensor Público Estadual Air Praieiro 

Alves Coordenador do Núcleo de Regularização Fundiária da Defensoria 

Pública do Estado, Ministério Público Estadual). Intime-se o INCRA para 

manifestar-se acerca do procedimento de desapropriação da Fazenda 

Vacaria/Zamban, informando a este juízo se tal procedimento ainda existe 
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e se há possibilidade de desapropriação da referida área pra fins reforma 

agrária. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38378 Nr: 3076-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO BASGAL, ZENILDA XAVIER BASGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 02 de Agosto de 2018, às 15h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32482 Nr: 669-83.2010.811.0046

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON BRAGAGNOLO - 

OAB:82720

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61139 Nr: 2950-41.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIJAN CEZAR MASCARELLO, ESPÓLIO DE 

RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI 

MASCARELLO, GRAZIELLA MASCARELLO, DANIELE MASCARELLO, 

DAMIÃO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO-representado por JUSELI DE 

JESUS MELONI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61512 Nr: 3339-26.2012.811.0046

 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: IRENE IZABEL VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 Intimar a parte autora para manifestar quanto a petição e ofício de fls. 

207/224 (baixa de gravame), no prazo de 10 (dez) dias, sendo que 

decorrido tal prazo sem manifestação o feito será remetido ao arquivo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95682 Nr: 4668-34.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CAMARGO - 

OAB:23187-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Consoante já decidido no feito, por duas ocasiões e, levando-se em 

consideração a contestação carreada aos autos, não há como se deferir 

a tutela pretendida pela requerente no presente momento, pois há 

necessidade de comprovação de suas alegações.

Nessa senda, intimem-se as partes para que manifestem a respeito das 

provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109511 Nr: 5111-48.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, 

LIDIANE SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 DELIBERAÇÕES

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Homologo a desistência da testemunha Manoel de Lima Ribeiro.

Encerrada a instrução vistas às partes para apresentarem alegações 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119165 Nr: 1651-19.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SIMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO CORREIA 

PESCARA - OAB:22418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora. Intime-se o requerente para que comprove o 
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recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias. 

Ausente à comprovação recolhimento no prazo supra, intimem-se a parte 

autora pessoalmente para suprir a falta em 05 dias, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC conforme o 

Provimento n.º 91/2014-CGJ.Efetuado o recolhimento das custas 

processuais, remetam-se os autos ao Distribuidor deste juízo para que 

aquele certifique o devido recolhimento, bem como, proceda com as 

a n o t a ç õ e s  p e r t i n e n t e s  n o  s i s t e m a 

Apolo.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro/MT, 26 de março de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95682 Nr: 4668-34.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CAMARGO - 

OAB:23187-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28725 Nr: 2914-38.2008.811.0046

 AÇÃO: Anulação e Substituição de Títulos ao Portador->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  C o n t e n c i o s a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA, 

ORLANDO JOSÉ PADOVANI, CELSO FERNANDES PADOVANI, NELSON 

PADOVANI, VILMA LETÍCIA PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA 

PADOVANI, DIRLEI MARIA PADOVANI, TABELIONATO FIGUEIREDO - 

OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS DA COMARCA DE VILHENA/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA SABBAGA DE MELO - 

OAB:26678/PR, Fernando Matheus da Silva - OAB:43323/PR, MANOEL 

CAETANO FERREIRA FILHO - OAB:PR/8749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

BORTOLOTTO - OAB:16411/PR, MARCO ANTÔNIO PADOVANI - 

OAB:23.174 - PR, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:15744-A/MT, 

SANTINO RUCHINSKI - OAB:26.606-A/PR

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte requerida, Nelson 

Padovani e Dirlei Maria Padovani, na pessoa de seu advogado, para que 

providencie o recolhimento, e posterior comprovação nos autos, do valor 

respectivo à distribuição de uma Carta Precatória à comarca de Porto 

Alegre/RS, ou manifeste-se no intuito de retirá-la em secretaria para sua 

distribuição particular, com o

objetivo de intimar a parte requerente para prestar depoimento pessoal 

naquele Juízo, conforme petição de prova testemunhal formulado na fl.: 

410 dos autos do processo em epígrafe.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 686-85.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o senhor, ANTONIO 

DOS SANTOS RAMOS, na pessoa de seus advogados, para que 

apresente nos autos, as suas Alegações Finais.

Luciano Lopes

Técnico Judicário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33765 Nr: 1951-59.2010.811.0046

 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: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Ante a desídia das partes, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60377 Nr: 2141-51.2012.811.0046

 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: AMADEU CAVALHEIRO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino ainda:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.
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IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentado impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60862 Nr: 2659-41.2012.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CARRETA, SANDRA REGIANE SOUZA 

CARRETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA TELLES, MARIA 

AURORA MIRANDA MERINO TELLES, JOÃO BOSCO ARDISSON, 

MUNICIPIO DE NOVA LACERDA, JUAREZ JOSE VILELA, SEBASTIÃO 

GUSTAVO, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL, ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se conforme requerido.

Intime-se a Procuradoria da União (AGU) no endereço declinado à fl. 100.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29861 Nr: 896-10.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO THEMOTEO AGILAR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de ação proposta por Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais, em desfavor de Aparecido Themoteo Agilar-me, 

regularmente representados e qualificados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que desse o 

devido andamento no feito, no entanto, foi apenas requerido novo prazo 

de suspensão.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo apenas requereu prorrogação de prazo, conforme 

nota-se em petição de fl. 66.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34138 Nr: 2323-08.2010.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO GOMES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA OLIVEIRA, AUREA MARIA DE 

OLIVEIRA, ANA PAULA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9.073-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B, 

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Interposto o recurso de apelação, intime-se o apelado para que apresente 

contrarrazões no prazo legal.

Após, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Certifique-se acerca da tempestividade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66839 Nr: 536-02.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. PEREIRA COMÉRCIO E TRANSPORTES 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63670 Nr: 1819-94.2013.811.0046

 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: AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA ORGANIC LTDA, ADEMIR 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, IVAN MELLO GUERRA, 

VIVIENE BARBOSA SILVA, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA, MARIA 

MOREIRA ANDRADE GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT - 3.26, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Certifico que a Contestação de fls. 333/341 é tempestiva, posto que 

protocolada dentro do prazo legal.

Isto posto, impulsiono o feito para intimar a parte requerente para, 

querendo, oferecer impugnação.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 734-78.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBISKI, BRASIL DA SILVA, IVETE 

ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36703 Nr: 1402-15.2011.811.0046

 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): MARCIO MACEDO DE QUEIROZ, SANDRA 

FINGER, M. MACEDO DE QUEIROZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Quanto ao pleito de nova pesquisa pelo sistema Infojud, indefiro-o.

A reiteração das diligências relacionadas à localização de bens depende 

de motivação expressa da parte exequente, sob pena de onerar o Juízo 

com providências que cabem ao autor da demanda/exequente.

Tendo em vista que o feito tramita há mais de 07 anos sem a localização 

de bens passíveis de penhora, não obstante as inúmeras tentativas 

efetivadas, intime-se a parte exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, consoante aplicação do disposto no art. 580, caput, da 

CNGC/MT.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou suspensão, 

serão os autos extintos, conforme aplicação disposto no art. 580, § 2º, da 

CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor certidão de crédito para futura cobrança, nos termos do artigo 583, 

da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61614 Nr: 3453-62.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizado pela Fazenda Publica 

Estadual em desfavor do Agro Sul Produtos Agropecuarios Ltda.

Petição de fls. 29/33 em que a parte exequente informa que foi efetuado o 

pagamento do débito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar das fls. 29 a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro 

nos termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Custas pelo executado.

Sem honorários.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 10849 Nr: 1005-34.2003.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVAN RAIMUNDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista ter decorrido prazo superior ao requerido, intime-se o 

inventariante para que se manifeste nos autos no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de remoção.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24573 Nr: 1897-98.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI PAULO BANOWSKI, NELSON BANOWSKI, 

NEIVA BANOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Citem-se os requeridos via edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no artigo 257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24779 Nr: 2148-19.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE ALENCAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35597 Nr: 291-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se a Fazenda 

Pública para que, caso queira, impugnar o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou se for o caso será 

determinado que a autoridade responsável pela executada proceda ao 

pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se a multa 

prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem como, não 

incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, também 

do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 2539-32.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDORI REBISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63848 Nr: 2005-20.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o requerimento de fl. 141.

Certifique-se a Gestora Judiciaria acerca do cumprimento da determinação 

de fls. 108/115.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16561 Nr: 1588-48.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, RODRIGO MISCHIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:64233/MG, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT, ROSANGELA 

BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquive-se o feito com 

as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 1275-14.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Expeça-se novo mandado de penhora e avaliação com a indicação de 

custas processuais.

No mais, determino que a secretaria enumere as folhas, bem como 

atente-se com relação a quantidade de paginas que cada volume deve 

possuir.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25520 Nr: 3008-20.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

A desídia do autor culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, conforme certidão de fl. 

116, inviabilizando o prosseguimento da ação.

De fato, restou patente nos autos o desinteresse do requerente em dar 

prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais pelo autor. Sem honorários

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21555 Nr: 2583-27.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OMPDEDMG, FP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807-o, KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Solicitem-se informações acerca da Carta Precatória expedida à fl. 92.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35538 Nr: 232-08.2011.811.0046

 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Ciências às partes do retorno dos autos da Instância superior.

Em não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 

15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29116 Nr: 199-86.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & MATIAS - ME, PAULO SÉRGIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Ainda, proceda-se a secretaria com as alterações necessárias para que 

as intimações sejam feitas apenas em nome do patrono aludido à fl. 87.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67470 Nr: 1753-80.2014.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOKKO HEINRICH SCHIWABE, ESPÓLIO DE 

KARL ERICH JOHANNES SCHWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4.708-A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12009 Nr: 219-53.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLONORTE CONSTRUÇÕES, MADEIRA E 

METALÚRGICA LTDA, PARTE NÃO IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:8.489, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, Marco Antônio 

Jobim - OAB:6412

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Decorrido o prazo solicitado, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-95.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIR FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

8010212-95.2015.8.11.0046 Certifico que, muito embora tenha sido 

expedida carta precatoria para a Comarca Igarape/MG, não existe nos 

autos, nenhum vestigio de que a mesma tenha sido, efetivamente, 

encaminhada para cumprimento. Certifio ainda, que a sentença transitou 

em julgado e não consta nos autos nenhum comprovante de quitação da 

divida, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a reclamante, na pessoa de seu patrono, para no prazo de cinco 

dias, requer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. 

COMODORO, 27 de março de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000433-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 1000433-47.2018.8.11.0010 

REQUERENTE: GILSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Cuida-se de Ação de Ação 

de Reparação por danos morais por prisão indevida em que GILSON 

ALVES DA SILVA postula pela concessão de assistência judiciária 

gratuita. Assim, imperioso fazer breves considerações acerca da 

gratuidade da justiça em que a Constituição da República, em seu artigo 

5º, inciso LXXIV, assim prevê: “LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos.” Destaquei. Ademais, considera-se necessitado “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios” (artigo 98 do CPC). Desta feita, o artigo supracitado deve 

ser interpretado com base no disposto na Constituição da República, 

devendo a parte comprovar sua insuficiência de recursos. Ocorre que a 

parte autora não demonstrou a insuficiência alegada, baseando os 

pedidos apenas em suas alegações. Ainda, a petição de ingresso não 

preenche os requisitos constantes do art. 319, inciso II, do CPC, à medida 

que não há a qualificação adequada do Estado de Mato Grosso, a fim de 

integrar o polo passivo da ação. Dessa forma, intime-se a parte autora 
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para que promova a parte autora a regularização, bem como, junte aos 

autos documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita e da petição inicial. Após, corrigido o ato, retifique-se o polo 

passivo da demanda. Intime-se. Jaciara/MT, 23 de março de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000433-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 1000433-47.2018.8.11.0010 

REQUERENTE: GILSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Cuida-se de Ação de Ação 

de Reparação por danos morais por prisão indevida em que GILSON 

ALVES DA SILVA postula pela concessão de assistência judiciária 

gratuita. Assim, imperioso fazer breves considerações acerca da 

gratuidade da justiça em que a Constituição da República, em seu artigo 

5º, inciso LXXIV, assim prevê: “LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos.” Destaquei. Ademais, considera-se necessitado “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios” (artigo 98 do CPC). Desta feita, o artigo supracitado deve 

ser interpretado com base no disposto na Constituição da República, 

devendo a parte comprovar sua insuficiência de recursos. Ocorre que a 

parte autora não demonstrou a insuficiência alegada, baseando os 

pedidos apenas em suas alegações. Ainda, a petição de ingresso não 

preenche os requisitos constantes do art. 319, inciso II, do CPC, à medida 

que não há a qualificação adequada do Estado de Mato Grosso, a fim de 

integrar o polo passivo da ação. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para que promova a parte autora a regularização, bem como, junte aos 

autos documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita e da petição inicial. Após, corrigido o ato, retifique-se o polo 

passivo da demanda. Intime-se. Jaciara/MT, 23 de março de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103763 Nr: 8062-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:149.225 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104511 Nr: 8429-50.2017.811.0010

 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: ZELIA BORGES VALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural, 

ajuizada por Zelia Borges Valeiro em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, alegando para tanto ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.

Dessa forma, nos termos do art. 357 passo a sanear o processo.

É cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual (pressupostos 

processuais – condições da ação – mérito da causa), referidas matérias 

podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição 

ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem 

ser apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão.

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou contestação, não 

suscitando preliminares.

Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a serem 

corrigidas.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela.

 Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização 

de audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 

de maio de 2018, às 13h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Novo Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara - MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 4894-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADIÔNIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111879 Nr: 2068-80.2018.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 
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do São Lourenço - SICREDI, VANDERLEI FIAMETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JELSEI TEREZINHA 

LANGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

É certo que nas ações possessórias, o valor da causa consiste no 

proveito econômico que o demandante retira da coisa esbulhada ou 

turbada.

 Desta feita, a par do ínfimo valor atríbuido e o recolhimento correlato, 

considerando o teor da cédula de crédito anexada aos autos, promova a 

Cooperativa autora a retificação do valor da causa e a complementação 

das custas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.

A propósito, com propriedade lecionam Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero:

 13. Casuística.(...)Nas ações possessórias, o valor da causa consiste no 

proveito econômico que o demandante retira da coisa esbulhada ou 

turbada (...)(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 302)

Intime-se.

Às providências.

Jaciara - MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102018 Nr: 7043-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIONEI TICIANEL, NADIA AHMAD TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59870 Nr: 3237-44.2014.811.0010

 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: NILTON SANTOS DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82998 Nr: 3702-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92022 Nr: 2384-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI GIMENES GOBBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DE FRANCO CARNEIRO - 

OAB:24079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos acerca da certidão retro, sob pena de devolução 

da missiva em caso de inércia.

Decorrido prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78954 Nr: 1791-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCCESA, JCCESA, TFCJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111898 Nr: 2080-94.2018.811.0010

 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: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.Desta feita, traga a requerente, em 15 (quinze) dias, suas 

declarações, atribuindo valor aos bens do espólio, e o plano da partilha, 

bem como documentos que provem os parcos recursos econômicos – a 

dar suporte ao pedido de concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça pretendida.Inclusive tal providência se faz 

necessária, ante o eventual aporte de documentos e informações a 

respeito do acervo patrimonial do autor da herança e a possível prática de 

atos de administração dos bens pela representante do herdeiro. Às 

providências.Jaciara - MT, 26 de março de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103929 Nr: 8154-04.2017.811.0010

 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: MARIA NERI FÉLIX DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Neri Feliz de Souza em 

desfavor ...Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos da demanda: a) a inexistência do débito; b) a prática 

de ato ilícito pelo agente; c) o nexo de causalidade; d) culpa; e) abalo 

moral e material.Intimem-se as partes para em 10 (dez) dias úteis 

especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jaciara - MT, 26 de março 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 2057-51.2018.811.0010

 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: SMDSR, AR, JRR, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, GABRIELLE SOARES DE LIMA - 

OAB:23341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se observa do pedido inicial, noto que a parte autora atribuiu 

valor à causa inferior do benefício econômico pretendido nesta ação, vez 

que o valor da causa deve corresponder ao valor estimado dos bens 

apresentados à partilha, bem como os atribuídos a título de pensão 

alimentícia.

Assim, intimem-se a requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial, para atribuir valor correto à causa.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111890 Nr: 2074-87.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARANÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57465 Nr: 1702-80.2014.811.0010

 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: AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DXB, ACXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 Vistos etc....Pois bem.Após relatar os autos para proferir sentença, 

verifiquei que o estudo psicossocial anexado na Ref: 35 não descreveu 

com minúcias a relação afetiva entre o requerido e o “de cujus”, a fim de 

dar suporte as alegações contidas na peça de defesa sobre o vínculo 

social e afetivo - relação entre o requerido (a criança David Ximenes 

Barbosa) e o filho da requerente, pai do menor (Domingos Barbosa Filho) 

como se fossem pai e filho.Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM 

DILIGÊNCIA.Ao estudo psicossocial para a confecção do estudo 

pertinente ao caso, em 15 (quinze) dias.Após, tornem os autos conclusos 

para sentença.Às providências. Jaciara/MT, 26 de março de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100246 Nr: 6275-59.2017.811.0010

 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: ABNER DE MOURA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT- DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, Procurador 

Geral do Estado - Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc...Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO.Sendo assim, 

determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir.Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 26 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88376 Nr: 591-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Itaú Seguros S/A 

em desfavor de Miosés da Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A autora pugnou pela suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, em petição de ref. 72, a fim de realizar diligências para 

localização do bem objeto da ação.

Assim sendo, defiro o pedido de suspensão conforme requerido.

Decorrido o prazo (23/05/2018), certifique-se e intime-se a autora para 

requer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88377 Nr: 592-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Itaú Seguros S/A 

em desfavor de Gilmar Lucas da Silva, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A autora pugnou pela suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, em petição de ref. 59, a fim de realizar diligências para 

localizaçâo do bem objeto da ação.

Assim sendo, defiro o pedido de suspensão conforme requerido.

Decorrido o prazo (23/05/2018), certifique-se e intime-se a autora para 

requer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111673 Nr: 1964-88.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

ALESSANDRO MARTINS MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

JACIARA-MT, ambos qualificados na peça de ingresso.

Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê 

o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o 

Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, tratando-se de competência absoluta, como acima já mencionado, 

passível de ser declarada de ofício pelo Juiz.

Portanto, considerando que a presente ação de cobrança foi proposta em 

desfavor do Município de Jaciara, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara.

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a 

presente demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Jaciara.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 1911-10.2018.811.0010

 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: VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria da Fazenda do Estado do Mato 

Grosso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e concedo a liminar pleiteada para 

determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento 

do ICMS, em relação a venda de ativo fixo/imobilizado em favor do 

impetrante, desde que não se configure atividade habitual.Notifique-se a 

autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 

10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos 

documentos, devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, 

providenciar a juntada nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009, sob as 

penas do artigo 8º da mesma Lei.Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do 

Estado, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no 

feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº. 12.016/09.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação do impetrado, vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual para parecer pelo prazo de 10 dias.Após, com 

ou sem parecer, conclusos para sentença.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jaciara - MT, 26 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83032 Nr: 13031-55.2015.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES

 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

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a existência da 

contradição apontada, revogando a decisão de Ref. 05, no que tange a 

nomeação de perito contábil.Translade-se cópia da referida perícia para 

os presentes autos, devendo as partes se manifestarem acerca do 

resultado da perícia, no prazo de 15 dias.Int ime-se.Às 

providências.Jaciara/MT, 21 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98751 Nr: 5533-34.2017.811.0010

 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: APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:13.305-E, 

JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ..Da impugnação do benefício da justiça gratuita.A Lei 1.060/50 prevê que 

os benefícios nela previstos se destinam aos necessitados, assim 

entendidos como aqueles cuja situação econômica não permita pagar 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. .... No caso dos autos, o impugnante não 

traz aos autos qualquer prova de suas alegações.Por outro lado, temos 

que a autora é pessoa idosa, aposentada, aferindo renda mensal de 01 

salário mínimo.Posto isto, não havendo qualquer prova da alteração do 

cenário fático que ensejou a concessão do benefício, afasto a 

impugnação do benefício da justiça gratuita concedida à autora.Da 

inversão do ônus da prova.....Assim, no caso em tela, o ônus de provar 

recai à parte que tenha mais facilidade em produzi-la, razão pela qual 

convenço-me que a demonstração incumbe à instituição bancária 

requerida.Desse modo, atenta as circunstâncias do feito, defiro a inversão 

do ônus da prova, conforme requerido pelo autor na peça inaugural, eis 

que presentes os requisitos necessários.Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como pontos controvertidos da demanda: a) a prática 

de ato ilícito pelo agente; b) o nexo de causalidade; c) culpa; d) abalo 

moral e material.Intimem-se as partes para em 10 (dez) dias úteis 

especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença....Jaciara/MT, 20 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 4615-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CRUZ FERREIRA E CIA LTDA 

(MERCADO BOM PREÇO), TIAGO CRUZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Desta forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das 

diligências extrajudiciais possíveis à exequente para a localização dos 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da exequente de 

diligência via sistema INFOJUD.....FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente referente ao pedido de 

penhora de bens via RENAJUD, devendo a credora indicar veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN.Ainda, para a providência do pedido de penhora via BACENJUD, 

determino a intimação da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

trazer planilha atualizada do débito exequendo.Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 20 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58218 Nr: 2236-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BUSS SONNENBERG - 

OAB:18389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153.621/SP

 Vistos etc......Com isso, apesar de haver sido penhorado veículo de 

propriedade da embargante, o valor atribuído na avaliação do objeto é 

inferior ao crédito da embargada. Dessa forma, indefiro o pedido de 

concessão de efeito suspensivo.Ainda, diante do petitório do causídico 

RODRIGO CALETI DEON (Ref.24), a fim de se evitar futura arguição de 

nulidade, cadastre-se os procuradores das partes embargante e 

embargada, conforme requerido às Ref.22 e 24.Lado outro, intimem-se as 

partes para em 10 (dez) dias úteis especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 

219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se 

caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Em 

caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 20 de 

março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94759 Nr: 3620-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECM, CHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGELICA BELCHIOR - 

OAB:17322

 Vistos etc.

Recebida a inicial (Ref.04), o feito foi remetido ao CEJUSC, designando-se 

data para audiência de tentativa de conciliação (Ref.07), esta infrutífera, 

diante da impossibilidade de comparecimento da requerida, conforme 

justificativa apresentada que, na oportunidade, postulou pela designação 

de nova audiência, assim como, seja ouvida por meio de Carta Precatória 

na Comarca de Cuiabá/MT (Ref.18).

Remetidos os autos ao MPE (Ref.29), este manifestou pela designação de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, bem como, seja reaberto 

prazo para a contestação (Ref.30).

Com isso, acolho o pedido ministerial (Ref.30).

Assim, DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 17/05/2018, às 15h00min.

A contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública, nos termos 

do art. 455, §4º, inciso IV do CPC. A parte ré deverá promover o 

comparecimento das testemunhas, independente de intimação, nos termos 

do art. 455, do Código de Processo Civil.

Ademais, expeça-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, com 

a finalidade de que seja colhido o depoimento pessoal da demandada 

CARLA LOPES COELHO, assim como, das eventuais testemunhas 

arroladas pela requerida.

Por fim, defiro a reabertura de prazo para a apresentação de contestação, 

devendo a requerida fazê-la, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90520 Nr: 1635-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL & FERREIRA MENDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85883 Nr: 5106-71.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR UMBELINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BANDEIRA, Faggion 

Transportes Rodoviários Ltda, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, 

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - OAB:55846, RENAN LEMOS 

VILLELA - OAB:52572, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, Impugnarem as Contestações e 

documentos constantes dos autos, apresentadas pelas denunciadas á 

lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85881 Nr: 5105-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Auxiliadora da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 387 de 793



 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BANDEIRA, Faggion 

Transportes Rodoviários Ltda, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, 

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - OAB:55846, RENAN LEMOS 

VILLELA - OAB:52572, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, Impugnarem as Contestações e 

documentos constantes dos autos apresentadas pelas denunciadas à 

lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78645 Nr: 1698-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SAVIAN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56585 Nr: 958-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA LIPORACE 

PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 958-85.2014.811.0010, 

Protocolo 56585, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86826 Nr: 5543-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

JACIARA/MT em face de EXPRESSÃO SÃO LUIZ LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À ref. 52, a parte exequente informa que procedeu com o cancelamento 

da dívida tributária, em virtude de duplicidade de cadastro, requerendo, 

assim, a extinção do feito.

É o relatório.

Decido.

Diante do cancelamento da dívida objeto da presente execução, a extinção 

é medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 26 da LEF 

c/c artigo 485, inciso VI, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109212 Nr: 804-28.2018.811.0010

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIDIO AUGUSTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, interposta por BANCO HONDA 

S/A em face de ANIDIO AUGUSTO DE ARRUDA.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos, houve recebimento 

da inicial, determinando-se a busca e apreensão do bem.

 Em petição de ref. 20, o autor requer a desistência da ação, tendo em 

vista que as partes compuseram amigavelmente, requerendo o 

arquivamento, bem como baixa de eventual restrição judicial.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência do requerente, e uma vez que houve composição 

amigável, bem como a não citação da parte requerida, a extinção do 

processo é à medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, revogando, a liminar deferida nos autos, e ainda, após o 

trânsito em julgado, determino arquivamento do presente feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, pelo autor.

Indefiro o pedido de baixa, eis que não houve restrição por este Juízo.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85200 Nr: 4762-90.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSI & RUSSI LTDA, NAOR DE MELO 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de RUSSI e RUSSI 

LTDA, devidamente qualificados e representados nos autos.

Em petição de Ref. 32, as partes entabularam acordo visando a quitação 

do débito e pugnando pela homologação, bem como, a suspensão do feito 

até o cumprimento integral da obrigação.

Em seguida, tendo em vista que a empresa RUSSI e RUSSI LTDA se 

encontra em Recuperação Judicial, fora determinada a manifestação do 
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Administrador Judicial (Ref.36), este que à Ref.40 peticionou 

favoravelmente ao pacto entabulado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, homologo, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de Ref.32.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Em consequência, nos termos do artigo 313, inciso II, do NCPC, suspendo 

o processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Custas remanescentes, se houver, pelo requerido, conforme item 14 do 

referido acordo.

 Findo o prazo do acordo (novembro/2018), intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, se manifestar.

 Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se..

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1810-75.2015.811.0010

 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: Dhemer Jhony Dall Agnol, CESAR DALL AGNOL, 

ALEXANDRE DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, SILVIO DALL 

AGNOL, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, DANILA DALL AGNOL, 

MARIA HELENA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:15.694/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O, FERNANDO DALL'AGNOL FINATO - OAB:10084, KAMILA 

POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:15.434-E, Luciana Ramos 

Fernandes - OAB:12378, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:21.452 - 

O, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de 

Castilho Filho - OAB:6174/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 INDEFIRO o pedido de Ref: 171, vez que a reconsideração não consta do 

nosso ordenamento jurídico pátrio como instrumento recursal – rol taxativo 

(“numerus clausus”) no art. 994, incisos I a IX, do NCPC.E face ao teor do 

pedido de Ref: 170, passo a digressionar...... DEFIRO o pedido de Ref: 

170.Para o pagamento do crédito representado pela sentença 

homologatória de acordo na Justiça do Trabalho, deverá o inventariante 

nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias, atento ao saldo positivo nas 

contas bancárias de titularidade do “de cujus”, ou como melhor convir aos 

interesses do Espólio, a fim de evitar prejuízos à futura partilha, proceder 

à transferência do valor de R$ 11.000,00(onze mil reais), devidamente 

corrigidos, prestando contas e colacionando no esboço de partilha como 

passivo pertencente ao acervo patrimonial do autor da herança.Ato 

contínuo, considerando a redução de honorários, HOMOLOGO a proposta 

formulada na petição de Ref: 160, devendo o inventariante nomeado, no 

mesmo prazo supra, atento ao saldo positivo nas contas bancárias de 

titularidade do “de cujus”, ou como melhor convir aos interesses do 

Espólio, a fim de evitar prejuízos à futura partilha, proceder à transferência 

do valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para a sua conta bancária, que 

deverá ser informada neste juízo, prestando contas e colacionando no 

esboço de partilha como passivo pertencente ao acervo patrimonial do 

autor da herança; sem esquecer dos outros 20.000,00 (vinte mil reais) 

com data de 90 (noventa) dias a partir da liberação do primeiro pagamento; 

20.000,00 (vinte mil reais) com data de 180 (cento e oitenta) dias a partir 

da liberação do primeiro pagamento; e o restante ao final do 

procedimento.No mais, em razão do disposto na decisão lançada na Ref: 

158, certifique o Sr. Gestor quanto ao cumprimento da determinação de 

expedição de ofícios aos órgãos públicos.Após a integração do atual 

inventariante aos autos e tomadas as providências acima determinadas, 

voltem conclusos para outras deliberações.Às providências. Jaciara/MT, 

27 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70850 Nr: 12148-11.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP, ADONAI 

TRANSPORTES LTDA - ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que a ré está em recuperação judicial, a qual 

rendeu decisão positiva pelo processamento do pedido (Ref. 92).

Entretanto, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se 

submetem aos efeitos da recuperação judicial (Leitura do Art. 49, §3º, da 

lei n.º 11.101/2005).

Ademais, a imprescindibilidade quanto à utilização dos veículos – Marca 

VOLVO, modelo CAMINHÃO TRATOR FH 440, chassi n.º 

9BVAS02C0AE762300, ano de fabricação 2010 e modelo 2010, cor 

BRANCA, placa NTZ5179, renavam 232940002 - Marca SR, Modelo SEMI 

REBOQUE, TQ. BI,AC (BITREM TANQUE DE AÇO CARBONO) DIANTEIRO, 

chassi nº: 9A9T0972CAIDR8477,COR BRANCA, SERIE: 702800 - Marca 

SR, Modelo SEMI REBOQUE, TQ. BI,AC (BITREM TANQUE DE AÇO 

CARBONO) TRASEIRO, chassi nº: 9A9T0972CAIDR8478, COR BRANCA, 

SERIE: 702800 - Marca VOLVO, modelo CAMINHÃO TRATOR FH 520 

(CABINE LEITO ALTO), chassi n.º 9BVAS50D8BE770512, ano de 

fabricação 2011 e modelo 2011, cor BRANCA, renavam 329432, para as 

atividades empresariais da recuperanda não se afigura devidamente 

demonstrada nos autos, através de documentos hábeis ao 

reconhecimento pugnado, mormente porque o requerido sequer trouxe 

parecer do Administrador Judicial neste sentido.

Desta feita, manifeste-se a parte autora acerca da carta precatória 

devolvida sem cumprimento, no prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100232 Nr: 6264-30.2017.811.0010

 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: JOSE ALDERINO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos etc...Assim, afasto a preliminar arguida.Da inversão do ônus da 

prova.No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova requerido no 

pleito inicial, é fato sabido e notório que, para a inversão do ônus da 

prova, consubstanciado no artigo 6º, VIII, do CDC, devem ser analisados 

observando os requisitos legais, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência.....Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade da parte autora se 

mostra patente, pois, deriva-se da sua incapacidade e vulnerabilidade de 
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produzir as provas necessárias ao esclarecimento do fato.Assim, no caso 

em tela, o ônus de provar recai à parte que tenha mais facilidade em 

produzi-la, razão pela qual convenço-me que a demonstração incumbe à 

instituição bancária requerida.Desse modo, atenta as circunstâncias do 

feito, defiro a inversão do ônus da prova, conforme requerido pelo autor 

na peça inaugural, eis que presentes os requisitos necessários.Com 

efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos 

da demanda: a) a prática de ato ilícito pelo agente; b) o nexo de 

causalidade; c) culpa; d) abalo moral e material.Intimem-se as partes para 

em 10 (dez) dias úteis especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 

357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova 

pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Em caso de pedido, de 

todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos 

termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.Jaciara/MT, 26 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73719 Nr: 67-93.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Vistos e examinados.

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS interposta 

por José Maria Alves de Souza em face do Banco Santander, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

As partes entabularam acordo, pugnando pela extinção do feito (Ref. 70).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ademais, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 

partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, homologo por 

sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de Ref. 

70.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito 

com fundamento no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Liberem-se os valores depositados, em favor da parte autora.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito e arquive-se.

 Publique-se. Intime-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108431 Nr: 448-33.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TRIBUTINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural, 

ajuizada por José Tributino dos Santos Filho em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, alegando para tanto ter preenchidos os 

requisitos para a concessão do referido benefício previdenciário.

Dessa forma, nos termos do art. 357 passo a sanear o processo.

É cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual (pressupostos 

processuais – condições da ação – mérito da causa), referidas matérias 

podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição 

ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem 

ser apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão.

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou contestação, não 

suscitando preliminares.

Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a serem 

corrigidas.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela.

 Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização 

de audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 

de maio de 2018, às 14h00min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Novo Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 27 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101873 Nr: 6989-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO COELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de pesquisa junto aos sistemas INFOJUD e BACENJUD 

(Ref.21), tendo em vista a alegada dificuldade em localizar o endereço do 

requerido.

Contudo, verifico que o requerido foi localizado pelo Sr. Meirinho quando 

do cumprimento da mandado, restando, no entanto, ausente a sua citação.

Assim, cite-se o requerido, nos termos do despacho inicial.

Por outro lado, defiro o pedido de restrição de circulação do veículo no 

sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, § 9° do DL 911/1969.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 5089-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 
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ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Vistos etc.

Indefiro o pedido contido na Ref. 70, por tratar-se de mera repetição do 

peticionado na Ref. 63, o que já foi devidamente analisado por este juízo, 

inexistindo qualquer fato novo que justifique a alteração do entendimento.

Conforme muito bem fundamentado na Ref. 67, os créditos garantidos por 

alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial 

(Leitura do Art. 49, §3º, da lei n.º 11.101/2005).

Ademais, a imprescindibilidade quanto a utilização dos veículos – 

REBOQUE DOLLY LIBRELATO RDL 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: 

PRETA, CHASSI: N° 9A9DR1762ELDJ5012, PLACA: OAQ-8718, 

RENAVAM:00551 266627, SEMIRREBOQUE BASCULANTE LIBRELATO 2E, 

ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 

9A9BD1742ECDJ5029, PLACA: OAQ-8758, RENAVAM: 00551263440, 

SEMIRREBOQUE BASCULANTE LIBRELATO 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, 

COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9BT1 742ECDJ5029, PLACA:OAQ-8688, 

REINAVAM: 00551265442 -, para as atividades empresariais da 

recuperanda não se afigura devidamente demonstrada nos autos, através 

de documentos hábeis ao reconhecimento pugnado.

Desta feita, é de ser mantido o indeferimento do pedido de suspensão do 

procedimento eleito, devendo a requerida lançar mão dos recursos 

legalmente cabíveis, caso discorde da decisão proferida.

Por fim, defiro o pedido formulado pelo autor, e efetuo nesta data a 

restrição de circulação, via RENAJUD, dos veículos objetos da presente 

lide, citados anteriormente.

Após, manifeste-se o autor, no prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22398 Nr: 1224-19.2007.811.0010

 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 ALEIXO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPAR DIESEL PARTS PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, FABIANO MAGALHÃES FERRARI - OAB:3485/TO, 

IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:8213/MT, JOBER SEIDENFUS - 

OAB:11454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 516,16 (quinhentos 

e dezesseis reais e dezesseis centavos). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 385,41 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e 

um centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,75 (cento e 

trinta reais e setenta e cinco centavos), referente a taxa judiciária, a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 272/279. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ON LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um 

boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3722 Nr: 2360-90.2003.811.0010

 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: ECONÔMICO S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT & CIA LTDA, LINDOMAR 

BETT, JAEL TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 585,71 (quinhentos 

e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos). para recolhimento da 

guia de custas processuais, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 175/176. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – SEGUNDA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75 Nr: 830-61.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO ALBINO MICHALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR ANTONIO PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 211,63 (duzentos 

e onze reais e sessenta e três centavos). para recolhimento da guia de 

custas processuais, a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 141/142. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – SEGUNDA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3900 Nr: 4-50.1988.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFONT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, VICENTE FERRETI, ZENITA MARIA FERRETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317234, TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:2732/TO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 221,11 (duzentos 

e vinte e um reais e onze centavos), para recolhimento da guia de custas 

processuais, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

294/295. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 
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gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 698 Nr: 686-53.1998.811.0010

 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: JEAN CARLOS PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ ALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASILS/A, 

EMPRESA BENJAMIM BARBOSA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio augusto Ferreira 

Porto - OAB:13258-A, Cícero Braz Portugal - OAB:8392, Cláudia 

Valéria Feijó - OAB:16545, Gil Rocha Tesserolli - OAB:18047, Gilson 

Vicente Venâncio de Andrade - OAB:14590, João Antonio Vieira 

Filho - OAB:6882, Jonas Roberto Justi Waszak - OAB:17447, José 

Francisco Machado de Oliveira - OAB:6388, Lincoln Lourenço 

Macuch - OAB:12983, Lúcio Flávio J. Sunakozawa - OAB:5543, Luiz 

Oscar Six Botton - OAB:18374-A, Osvaldo Feitosa de Lima - 

OAB:2443, Paulo Roberto Dunaiski - OAB:15420, RODOLFO PEREIRA 

FAGUNDES - OAB:13.249, Rosangela Esturilio Olmedo - OAB:15.910, 

RUBENS PEREIRA FAGUNDES - OAB:2181/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.225,97 (hum mil 

duzentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), para 

recolhimento da guia de custas processuais, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 666/667. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – 

SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24924 Nr: 1231-74.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MARTINS FELTRIN, JOSÉ ROBERTO 

MARTINS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS BORGES DE REZENDE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 7.662,23 (sete mil 

seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas processuais, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 128/131. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – 

SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103725 Nr: 8040-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAINE CLEIRE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez), manifestar-se e requerer que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86363 Nr: 5346-60.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara das Dores S. Leão - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da 

requerente, via DJE, para querendo, no prazo legal, impugnar a 

contestação de ref. 31 e requerer que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79407 Nr: 1951-60.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerido, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do valor indicado pela perita nas 

ref. 24, sob pena de concordância tácita. Certifico ainda que, não 

houvendo objeção, fica desde já intimado para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o depósito integral dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58002 Nr: 2113-26.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66351 Nr: 1587-25.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE e posterior remessa dos autos ao requerido, para que no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 58 e 

requererem o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105339 Nr: 8804-51.2017.811.0010

 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: RONES CLEMENTE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, AUTORIZO o levantamento de possível e eventual saldo 

depositado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) à 

disposição do autor junto à Caixa Econômica Federal, observando-se os 

termos da lei de regência que regula a espécie.Expeça-se o competente 

Alvará Judicial de levantamento.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jaciara-MT, 27 de novembro de 2017.Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100597 Nr: 6458-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LIMA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação do requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80647 Nr: 2480-79.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARÇOLA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC, pelos fatos e fundamentos supracitados. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8° do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade a rigor do art. 

98, § 3°, do mesmo Codex.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s 

legais.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 23 de 

março de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 625-75.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA DOMINGUES, MARCIA MARIA 

DOMINGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 625-75.2010.811.0010

Código 33060

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 87, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível constatar veículo em nome dos 

executados.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 5163 Nr: 768-50.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RULIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:Procurador Est.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Processo: 768-50.1999.811.0010

Código 5163

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 88, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível constatar veículo em nome da 

executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49006 Nr: 714-30.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO JOSÉ CAMARGO E CIA LTDA, RONILDO JOSÉ 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPEEDY COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 714-30.2012.811.0010

Código 49006

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 98, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível constatar veículo em nome da 

executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de março 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.: 33028 Nr: 593-70.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ANTONIO PREGO, REINALDO 

ANTONIO PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 593-70.2010.811.0010

Código 33028

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 60, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível constatar veículo em nome dos 

executados.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29374 Nr: 2185-86.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO-ME, 

EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2185-86.2009.811.0010

Código 29374

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 81, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível constatar veículo em nome das 

executadas.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25764 Nr: 2241-56.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS SANTINA PARMIGIANI-EPP, INES 

SANTINA PARMIGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2241-56.2008.811.0010

Código 25764

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 56, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível constatar veículo em nome da 

executada Inês Santina Parmigiani-ME.

Quanto à executada Inês Santina Parmigiani (pessoa física), o púnico 

automóvel registrado em seu nome já foi restringido à fl. 43.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18816 Nr: 281-36.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F VALEIRO JOSÉ FLAVIO VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:5351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 281-36.2006.811.0010

Código 18816

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 131, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD, contudo, não foi possível restringir a motocicleta informada pelo 

autor, haja vista que esta já se encontra restringida à fl. 110.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-88.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIANNEY TEXEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12088866 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (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: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/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: 

19/04/2018 Hora: 11:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO CARMO SANTANA (REQUERENTE)

VITAL DIAS SANTANA (REQUERENTE)

VANDERLUCIA VIEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB: MT17801/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 11:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

desconhecido Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: 

MT21419/O Endereço: Rua Itararé, 818, Santa Rita, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 . 

1000616-52.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 27 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000983-76.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 27 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12437416 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12437416.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARY ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 11:30 , 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: 1000373-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARQUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 11:30 , 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: 1000376-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 11:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR CRUZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12437859 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12437859.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK RICARDO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 10:05 , 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: 1000366-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BELO DE LIMA (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)

 

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. 12443122 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12444606 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12444606.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB: MT0009353A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 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: 1000445-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

TROCAFONE - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS ELETRONICOS 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: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/05/2018 Hora: 10:55 , 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: 1000430-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/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: 

23/05/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-70.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

GERCI SALETE BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S Endereço: desconhecido 

Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A Endereço: Rua 

Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S Endereço: desconhecido 

Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A Endereço: Rua 

Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 11:35 , 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: 1000420-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S Endereço: desconhecido 

Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A Endereço: Rua 

Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 11:25 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA PAULISTA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 09:45 , 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: 1000375-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: AOTORY DA SILVA SOUZA OAB: MT0014994S 

Endereço: MANOEL LEOPOLDINO, 358, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78118-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/05/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará 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 e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR BARCELOS DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 10:40 Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2018 Hora: 

08:45 , 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: 1000171-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER MULLER (REQUERIDO)

SILVANE DA MOTA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/05/2018 Hora: 10:50 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-77.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

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: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA OAB: MT16216/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000452-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLI THAIS BENICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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: 

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/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: 24/05/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIDES CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 11:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA LINS (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: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 11:30 , 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: 1001142-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

BRASIL, 215, CENTRO, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 (intimação virtual 

- e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/05/2018 Hora: 11:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

BRASIL, 215, CENTRO, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 (intimação virtual 

- e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/05/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

BRASIL, 215, CENTRO, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 (intimação virtual 

- e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/05/2018 Hora: 12:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO CARMO SANTANA (REQUERENTE)

VITAL DIAS SANTANA (REQUERENTE)

VANDERLUCIA VIEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Jaciara - 

MT Juizado Especial CARTA DE CITAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 

Jaciara - MT, 26 de março de 2018. Senhor (a) Representante Legal da 

BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo de Deus, Prédio Prata, 4° andar, 

Vila Yara, Osasco/SP, CEP: 06.209-900. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o)petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, bem como, sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada 

para o dia 26/04/2018 às 11h40m, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. Processo n. 1000350-31.2018.8.11.0010 - 

(PJE) Promovente: VITAL DIAS SANTANA VANDERLUCIA VIEIRA 

BARBOSA FAGNER DO CARMO SANTANA Promovido: BANCO 

BRADESCO CASRTÕES S.A ADVERTÊNCIA(S): 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. 5) 

Em se tratando de pessoa física esta deverá comparecer pessoalmente, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a) Sede do juizado e Informações:Av. Zé de Bia, s/n. Jardim 

Aeroporto II, Cidade: Jaciara-MT Cep:78820000;Fone: (66) 3461-2464.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 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:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57346 Nr: 3590-31.2012.811.0018

 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): Jaime Paulino Tolovi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Jaime Paulino Tolovi.

Às fls. 30, a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63840 Nr: 1223-63.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITPM, MMFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos, interposta por INGRID 

TAINARA PINHEIRO MORAIS, neste ato representada por sua genitora 

MARIA MADALENA FERRAZ PINHEIRO, em face de ALVANEIS CARDOSO 

DE NORAIS, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 49, a parte exequente informou que houve o pagamento integral do 

débito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41653 Nr: 2089-76.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. Costa - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o petitório às fls. 61, SUSPENDO o curso da execução 

fiscal, por 1 (um) ano, com fundamento no art. 40, da LEF, já que até a 

presente data não foram localizados bens do executado passíveis de 

penhora.

Arquive-se.
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Após o transcurso do prazo da suspensão, intimem-se a exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61884 Nr: 4508-98.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Venancio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o alegado às fls. 172/174, diga a autora em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28166 Nr: 761-19.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A Comercio de Lâminas de Aço Ltda-ME., Marcio 

Ranzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaqueu Machado de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Rodrigues de 

Almeida - OAB:11251-MS

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 3403-91.2010.811.0018

 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): Banco J. Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Thalles de Souza Rodrigues - OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Fernandes - 

OAB:161.031/SP, Leandro Soares - OAB:315607/SP

 Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 36/37, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL da quantia de R$ 32.359,02 (trinta e dois mil trezentos e 

cinquenta e nove reais e dois centavos) bloqueados nestes autos às fls. 

22, devendo ser transferido à conta bancária de titularidade Banco Safra 

S/A-422; Agência 0002; Conta Corrente 203324-6; CNPJ nº 

03.017.677/0001-20.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício, e arquive-se com as 

cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43733 Nr: 844-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Lima do Prado-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo na forma requerida pelo 

exequente às fls. 296, nos termos do Art. 922, do Código de Processo 

Civil/2015 c/c com o artigo 151, VI, do CTN.

Transcorrido o prazo necessário para o executado cumprir a obrigação, 

conforme acordo entabulado entre as partes, no caso de não cumprimento 

da obrigação, o processo retomará o seu curso. (artigo 922, parágrafo 

único, CPC/2015)

Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23594 Nr: 1622-39.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. Oliveira Tintas-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do NCPC.SEM custas processuais e honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42300 Nr: 2733-19.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christianne Akemi Nezu Ikeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Bezerra 

Fonseca - OAB:1873352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação da executada e 

seu cônjuge Felício Hirocazu Ikeno, dos bens de propriedade do 

executado, indicado às fls. 15/16/17, quais sejam, “um imóvel urbano lote 

nº 09, quadra 173; um imóvel com área de 5,6785 hectares, lote 55-e, 

desmembrado do lote nº55-remanescente, localizado na gleba taquaral; 

um imóvel com área de 2,3854 hectares, lote 54-remanescente, localizado 

na gleba taquaral, todos situados no município de Juara/MT”, 

depositando-se com o mesmo ou com pessoa indicada pela parte, 

lavrando-se o respectivo termo de penhora.

Com a intimação da penhora, terá a executada o prazo de 30 (trinta) dias 

para, querendo, apresentar embargos (artigo 16, da Lei 6.830/80).

Intimem-se ainda as partes do valor da avaliação de bens para querendo 

se manifestar no prazo legal.

Às providências, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15761 Nr: 1413-41.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Luiz da Costa Baterias-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, determino a intimação da exequente a 

fim de anexar aos autos o valor atualizado do débito, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para análise de penhora online.

Atente-se a Secretaria Judicial ao disposto na Lei 6.830/80.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8318 Nr: 1996-31.2002.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Quintão Sampaio - 

OAB:5653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 de que os cálculos sejam refeitos, conforme a sentença prolatada; o 

levantamento do valor penhorado mediante alvará judicial e a penhora 

online referente à diferença do débito.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Decido.Pois bem. Analisando a sentença prolatada às fls. 

119/129, vislumbro que o petitório de fls. 413/414 merece parcial 

acolhimento.Considerando que a parte executada realizou o pagamento 

parcial do débito, tempestivamente, o valor total do débito deve ser 

analisado conforme dispõe o artigo 523, §2º do CPC. Assim, em 

pagamento parcial da dívida, a multa e os honorários previstos no §1º, do 

artigo 523 do CPC, incidirão sobre o restante.Neste diapasão, defiro 

parcialmente o petitório de fls. 413/414, devendo incidir sobre o restante 

da dívida o que dispõe no artigo 523, §2º, do CPC, devendo ser observado 

atentamente conforme a sentença prolatada às fls. 119/129, bem como 

determino que os autos sejam remetidos à contadora judicial a fim de que 

providencie novo cálculo, devendo atentar-se a esta decisão.Ainda, 

determino a expedição de alvará judicial da quantia depositada às fls. 347, 

a fim de que seja transferida à conta bancária de titularidade de José 

Quintão Sampaio, Banco Caixa Econômica Federal, agência 1695, conta 

poupança 34744-7, op 013, CPF nº 013.729.712-20.Outrossim, com o 

retorno dos autos da contadoria do juízo, voltem-me conclusos para 

análise do pedido de penhora online referente à diferença do débito 

exequendo.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 314-21.2014.811.0018

 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: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fértil Empreedimentos Imobiliários Ltda, Edison 

dos Santos, Rubens Kara José, Newton Kara Jose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B, Paulo Roberto da Silva Yeda - OAB:78675/SP

 Sendo assim, diante do exposto, indefiro a impugnação ao auto de 

avaliação de fls. 325/326, devendo a parte requerente ser intimada, para 

manifestar o que entender de direito, no prazo legal.Após, certifique-se o 

n e c e s s á r i o  e  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . À s 

providências.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18848 Nr: 1310-97.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Sampaio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Pegoraro - 

OAB:34.987, Marcos Leate - OAB:14815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 180, diga a parte exequente o que 

entender de direito, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61692 Nr: 4315-83.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Pelegrini Santos - ME, Rosangela 

Pelegrini Santos, José Ionas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 endereço da parte ré. - O RENAJUD é ferramenta utilizada junto ao 

DETRAN, na busca de eventuais bens móveis cadastrados em tal 

instituição e de propriedade do executado, razão pela qual também não se 

afigura razoável a reforma do decisum recorrido nesse ponto.- Em relação 

ao indeferimento na utilização do sistema INFOJUD, diante do 

posicionamento que a jurisprudência desta Egrégia Corte Regional vem 

adotando a respeito do tema, no sentido de que "a utilização do sistema 

INFOJUD deve ser permitida apenas em caráter excepcional, quando 

esgotados os meios disponíveis para localização de bens do devedor" 

(vide, 1 por exemplo, julgado proferido nos autos do Agravo de 

Instrumento n.º 2013.02.01.003371-5, relatoria dessa Desembargadora, à 

unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R de 09/07/2013), não merece 

acolhida a argumentação apresentada pela agravante, devendo também, 

quanto a este aspecto, ser mantida a decisão do Julgador de primeira 

instância.- "A realização das diligências necessárias a fim de esgotar 

todos os meios possíveis para a busca do endereço dos Réus cabe à 

Autora. Desta forma, não se justifica o deferimento, pelo Juiz, da consulta 

aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, CESAN e SIEL, para 

obtenção de tal endereço" (Agravo de Instrumento n.º 201302010186982, 

Rel. Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Oitava Turma 

Especializada, à unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R de 

0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ) . -  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  A G 

00017759620164020000; 8ª Turma Especializada; Julgamento 08/06/2016; 

Relator: Vera Lúcia Lima) Portanto, para a providência do pedido ora 

formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, 

indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, 

uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35832 Nr: 3385-07.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVAL - Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcos C Amaral 

Vasconcelos - OAB:16.640, Mariana Menezes - OAB:39340, 

Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 219, determino a busca e apreensão 

conforme sentença e acórdão do TJMT, até a data do cumprimento desta 

decisão, com supedâneo no artigo 536, §2º, do CPC, no prazo de 30 

(trinta) dias, sem prejuízo de nova determinação após decorrido o prazo.

Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

autora se manifestar, no prazo legal.

Intime-se e Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37152 Nr: 1320-05.2010.811.0018

 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 Carlos Olea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Civis Pereira Sardinha, Izabel Jorge Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos, etc.
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Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Outrossim, indefiro, por hora, o requerimento do item “d” (fls. 150), tendo 

em vista que o exequente não juntou aos autos prova do alegado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41168 Nr: 1607-31.2011.811.0018

 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: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Tocantins - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Miranda Carneiro - 

OAB:4588/TO

 Vistos, etc.

Considerando que o pedido de realização de audiência por 

videoconferência (fls. 225) foi protocolado após a sua realização, 

restou-se o mesmo prejudicado.

Quanto a oitiva das testemunhas de defesa, constato a expedição de 

carta precatória, o qual não foi encaminhada ao juízo deprecado por 

ausência de preparo pela requerida, apesar de devidamente intimada, 

motivo pelo qual declaro precluso sua produção.

Declaro encerrada a instrução processual e determino a intimação das 

partes para, querendo, apresentar memoriais escritos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63167 Nr: 603-51.2014.811.0018

 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: Maria Aparecida Alves Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 Vistos, etc.

Considerando as informações existentes nos autos levanto a suspensão 

do feito determinada às fls. 155 e delibero pelo prosseguimento do feito.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64901 Nr: 2172-87.2014.811.0018

 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: Sandra Aparecida Cavalhari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:8787

 Vistos, etc.

Sendo necessário a liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 510 

do CPC, determino a intimação das partes para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresentem pareceres ou documentos elucidativos, bem como para 

que a requerida informe se houve o cumprimento do acórdão proferido 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e apresente a ficha 

financeira dos pagamentos realizados à requerente desde 30/06/2009.

Com a juntada das informações, venham os autos conclusos para 

eventual nomeação de perito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30560 Nr: 3125-61.2008.811.0018

 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: Jose Ilson Barbosa Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agar Comercio Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc.

Considerando os documentos acostados aos autos, processe-se o 

presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

apresentado em desfavor dos sócios indicados. Com isso, suspende-se o 

andamento deste feito, até o seu julgamento, distribuindo-se por 

dependência às fls. 127/129.

Cite(m)-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 

dias (artigo 135, CPC). Expeça-se o necessário. Após, intime-se o 

exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62646 Nr: 105-52.2014.811.0018

 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: JHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 61, determino a expedição de mandado de 

averbação para o Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos 

Gaúchos/MT, a fim de proceder a averbação do imóvel conforme a r. 

sentença de fls. 36/37.
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Ainda, em relação à certidão de fls. 65, intime-se a Defensoria Pública 

para manifestar o que entender de direito, no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10051 Nr: 4403-68.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO JUARA LTDA, Carlos 

Roberto Bittencourt de Oliveira, Nelson Taborda Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Pagliuso Siqueira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, determino a intimação da exequente 

para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito por não promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Às providências.

Atente-se a Secretaria ao disposto na lei 6.830/80.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 6172 Nr: 1522-94.2001.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq. Agron. de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aistides Chavesde Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, Fernanda de Siqueira Arruda Campião - 

OAB:9955, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285/MT, Roberto 

Carloni de Assis - OAB:11.291/MT, Tatyane C. de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de levantamento de valores, eis que a quantia 

encontrada pelo seu valor foi desbloqueada, conforme recibo de fls. 102.

Quanto à restrição sobre os veículos, o referido comando foi inserido, 

conforme fls. 73.

 Expeça-se mandado de penhora/avaliação/intimação de bens do 

executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41167 Nr: 1606-46.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaqueu Machado de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A Comercio de Lâminas de Aço Ltda-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Rodrigues de Almeida 

- OAB:11251-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto a eventual manifestação da executada. Sendo 

negativo, intime-se o autor para que apresente memória de cálculo 

atualizada, acrescida da multa de 10% e honorários advocatócios, 

conforme decisão de fls. 40.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33527 Nr: 1194-86.2009.811.0018

 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: Espolio de João Pio Neto, Joaquim Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Reis Maezano, José Ferreira da Neiva, 

Nelson Américo Abegg, Terezinha Pereira Abegg, CARIC - Companhia 

Americana de Repres. Import. E Comercio, Luciano de Castro Afonso, 

Sergio Maloni, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Helio Donizete Colognhezi - OAB:214817-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Cristina Mouro - 

OAB:161.979/SP, Caio Medici Madureira - OAB:236735/SP, José 

Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:126.504

 Vistos, etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento 

de registro imobiliário c/c pedido de liminar de antecipação de tutela, 

proposta por espólio de João Pio Neto, representado por Joaquim Pio, em 

face de Gilberto Reis Maezano e outros, ao qual foi extinta, conforme 

sentença de fls. 134.

Às fls. 143/144 determinou-se a intimação pessoal do requerente, a fim de 

que a mesma promovesse o andamento do feito e recolhesse as custas 

pendentes.

Certidão às fls. 147, informando que decorreu o prazo sem que a parte 

autora se manifestasse, motivo pelo qual deverá os autos serem 

encaminhados à CAA/Juara para as providências de estilo quanto às 

custas remanescentes.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20313 Nr: 2661-08.2006.811.0018

 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): Manoel Deussedite Moraes Holanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos, etc.

Conforme manifestação em fls. 100/102, executado Manoel Deussedito 

Moraes Holanda faleceu, conforme certidão de óbito às fls. 103. Desse 

modo, suspendo o processo, nos termos do art. 313, I, do Novo Código de 

Processo Civil, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Outrossim, após o decurso do prazo DETERMINO a intimação da parte 

exequente a fim de se manifestar o que entender de direito.

Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32501 Nr: 3656-50.2008.811.0018

 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): Manoel Deussedite Moraes Holanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos, etc.

Conforme manifestação em fls. 63/65, executado Manoel Deussedito 

Moraes Holanda faleceu, conforme certidão de óbito às fls. 66. Desse 

modo, suspendo o processo, nos termos do art. 313, I, do Novo Código de 

Processo Civil, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Outrossim, após o decurso do prazo DETERMINO a intimação da parte 

exequente a fim de se manifestar o que entender de direito.

Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56932 Nr: 3157-27.2012.811.0018

 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: José dos Santos Neto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stemac S/A Grupo Geradores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:OAB/RS 56.888-A, Fábio Korenblum - OAB:OAB/RS 

92.135-A, Flávia Bumlai Alves Pinto - OAB:OAB/RJ 135.635, 

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - OAB:15115

 Vistos, etc.

Determino o integral cumprimento da decisão de fls. 191.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34829 Nr: 2368-33.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. S. Nakamura & Cia Ltda - EPP, Uilson Shiro 

Nakamura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos, etc.

Considerando o ofício anexado às fls. 66, determino a intimação da parte 

exequente a fim de que manifeste o que entender de direito, no prazo 

legal.

Ainda, atente-se a Secretaria Judicial quanto ao cumprimento conforme 

determina a lei 6.830/80.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2519 Nr: 274-35.1997.811.0018

 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: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cazeiro & Maciel Ltda, João Antonio Cazeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 128, tendo em vista que a apresentação da 

memória de cálculo atualizada dos valores pretendidos compete ao 

exequente, eis que este não está sob o benefício da justiça gratuita.

Assim, intime-se o exequente para que o apresente requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42388 Nr: 2817-20.2011.811.0018

 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: Ademar de Freitas Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda, Canopus 

Honda Ltda

 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: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 Vistos, etc.

Primeiramente, indefiro o petitório de fls. 144/145, tendo em vista o recurso 

de apelação interposto nos autos.

A parte requerida interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Abra-se vista ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º do NCPC).

 Com ou sem as contrarrazões apresentadas, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61686 Nr: 4309-76.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Araújo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que já houve o recolhimento de diligência às fls. 28, 

determino o desentranhamento do mandado de penhora, avaliação e 

intimação, de fls. 33 para cumprimento independente de nova diligência.

Com a juntada do auto de penhora/avaliação/intimação/certidão, diga a 

parte exequente no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58825 Nr: 1323-52.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. F. Bandeira Comércio, Elizete Cristina 

Frederico Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, indefiro o petitório de fls. 16, tendo em 

vista ser incabível a busca de valores e bens neste momento processual, 

sendo que a parte executada sequer fora citada.

Sendo assim, determino o integral cumprimento da decisão de fls. 11.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59513 Nr: 2035-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Oliveira Justino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de fls 54, lavre-se o auto de penhora do bem 

indicado às fls. 17, procedendo-se com a intimação do executado e seu 

respectivo cônjuge, para querendo apresentar embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

Quanto a impugnação ao valor da avaliação de fls. 36, homologo-a por 

ausência de comprovação do alegado pelo executado às fls. 44/45.

Intimem-se todos.

Na hipótese de distribuição dos embargos, certifique-se e após 

apensamento, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 1371-79.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alexandre de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para que colacionem a decisão final com o 

respectivo trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29988 Nr: 2535-84.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Santana Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cassia Pereira.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, DETERMINO a intimação da exequente 

para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, com supedâneo no artigo 485, III, §1º, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Às providências necessárias.

Serve a presente como Mandado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19235 Nr: 1697-15.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bioflora Planejamento Florestal Ltda-ME., Crea 

Márcia Ferreira de Souza, Walfriedman Fernandes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crea Márcia Ferreira de 

Souza - OAB:19291, Eduardo Mahon - OAB:6363/MT, Emilene Souza 

Borges - OAB:3203/TO

 prejudicado pela perda do objeto, retornando os autos à Vara de Origem, 

com posterior levantamento da penhora que garantia a presente execução 

fiscal. (Processo AC 94.02.22828-4; Quarta Turma Especializada; 

Publicação 05/10/2009; Des. Federal Lana Regueira)AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NO ANO DE 

2000-RETIRADA DO SÓCIO/AGRAVANTE NO ANO DE 1998-EXCLUSÃO 

DO PÓLO PASSIVO-IMPOSSIBILIDADE-FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO 

ANTERIOR À RETIRADA-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nega-se 

provimento ao recurso de agravo de instrumento, porque o ato 

infracionário se dera nos períodos de 1995 a 1996, quando o agravante 

ainda era sócio da Empresa/autuada; a sua exclusão não pode ser 

deferida, porquanto, pelas inteligências dos artigos 35 do CTN e 4º, II, da 

Lei nº 6.830/80, é responsável tributário. (AI 26648/2001, Dr. Sebastião 

Barbosa Farias, Segunda Câmara Cível; Julgado 02/10/2001)Posto isso, e 

pelo que dos autos consta, sob os fundamentos acima expostos, REJEITO 

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oferecida pela executada Crea 

Márcia Ferreira de Souza.DEIXO DE CONDENAR nas verbas 

sucumbenciais, incabíveis à espécie.Após, INTIME-SE o Exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento do feito executivo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40484 Nr: 936-08.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zauza Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Ilan Gosdberg - OAB:100.643

 Vistos, etc.

A parte requerida interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Considerando as contrarrazões apresentadas (fls. 593/594), 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40665 Nr: 1116-24.2011.811.0018

 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: Alexandro Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamneto e Investimento 

S/A, Serra Azul Comercio de Piscinas Ltda

 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: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:6171 OAB/MS

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).Informo, ainda que este Juízo adotará a teoria da 

carga dinâmica da prova.As partes deverão ser advertidas de que a 

ausência de comparecimento na audiência, implicará em pena de confesso 

(art. 385, §1º do CPC).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58972 Nr: 1481-10.2013.811.0018

 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: Juliana Rodrigues Barbosa, Gilmar Gonçalves de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório defls. 36, diga o "parquet" no prazo legal.

Após, intime-se a Defensoria Pública para anexar aos autos o débito 

alimentar atualizado.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53740 Nr: 887-55.1997.811.0018

 AÇÃO: Separação Consensual->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: RRdS, CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Analisando os autos, determino a intimação do requerente a fim de se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Ainda, advirto a Secretaria da Vara que a conclusão erronea de qualquer 

procedimento fere a celeridade processual e que deverá ser observado o 

art. 12 do CPC/2015, o qual estabelece uma ordem cronológica para que 

os processos venham conclusos ao gabinete.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55051 Nr: 1242-40.2012.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Hatsue Nakata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Vistos, etc.

A parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Considerando a certidão acostada às fls. 331, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68790 Nr: 688-03.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 72, determino que a Sra. Gestora Judicial 

proceda com a retificação da certidão acostada às fls. 68, tendo em vista 

que o decurso do prazo a ser certificado deverá ser em relação à 

apresentação de impugnação nos autos.

Volvendo os autos constata-se o substalecimento sem reserva de 

poderes ao Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres (fls. 53), motivo pelo qual 

ante o teor das certidões de fls. 62 e 67, determino a intimação dos 

requeridos na pessoa do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres da decisão 

de fls. 60.

Às providências.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60240 Nr: 2822-71.2013.811.0018

 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: Carlos Manoel Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16.273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, bem como conforme a alegação de 

excesso na execução às fls. 383/387, determino a remessa dos autos à 

contadora do juízo, a fim de apresentar cálculo referente ao que está 

sendo alegado.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 1431-08.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

GOIAS – DETRAN, Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, concedo tão somente a antecipação da tutela para determinar a 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO e NEGATIVAÇÃO dos débitos 

em nome do requerente realizados pelo Detran/GO, SOMENTE APÓS O 

REQUERENTE PRESTAR caução correspondente ao valor negativado que 

deverá ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário.Ainda, com a 

prestação da caução determino que seja oficiado o Cartório do 1º 

Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de 

Goiânia, situado na Rua 09, nº 1.111, setor oeste, CEP: 74.120-010, 

Goiânia/GO, a fim de que o referido órgão suspenda os efeitos dos 

protestos realizados em nome do requerente, conforme valores 

depositados em juízo pelo autor, desde que tenham sido originados do que 

está sendo alegado nesta lide, bem como ao SPC/SERASA, a ser cumprido 

no prazo de até 15 (quinze) dias.Com fundamento no art. 297 c/c o art. 

537, ambos do Novo Código de Processo Civil, fixo a multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) até a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Intime-se, em 

caráter de urgência, da presente decisão e, através de carta precatória, 

citem-se os requeridos para responder no prazo legal.Sirva-se cópia da 

presente como mandado de intimação e citação/ofício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59900 Nr: 2456-32.2013.811.0018

 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: Aparecido da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDL - MCA Logistica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35723 Nr: 3286-37.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: W. J. Kistner - ME-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 Vistos, etc.

Considerando a certidão acostada às fls. 152, determino o arquivamento 

destes autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29641 Nr: 2182-44.2008.811.0018

 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: Ana de Oliveira Bertasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

resolução 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.: 27385 Nr: 5369-94.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Aprigio Rodrigues

 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:

 Vistos, etc.O Instituto Nacional do Seguro Social- INSS propôs a presente 

exceção de pré-executividade, movida em face de Francisca Aprigio 

Rodrigues, aduzindo, em síntese, excesso nos valores apresentados pela 

exequente, apresentando cálculo atualizado no importe de R$ 10.798,40 

(dez mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) como 

sendo o valor devido pela excipiente à excepta.Devidamente intimada, a 

parte excepta, manifestou pela concordância dos valores apresentados 

às fls. 227...HOMOLOGO os cálculos de fl. 227, e acolho a presente 

exceção de pré-executividade.Após, sendo o crédito inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da 

Lei 10.259/01, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Condeno a parte Embargada 

nas custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor dos presentes embargos, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de 

Processo Civil. No entanto, por ser a parte embargada beneficiária da 

justiça gratuita, tais verbas ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64846 Nr: 2119-09.2014.811.0018

 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: Neide Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 peças, conforme o disposto no art. 473, § 3º do CPC.II - As partes 

deverão indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, § 1ª, II e III).III - Deverá o perito nomeado pelo juízo, 

apresentar valor referente aos honorários, os quais deverão ser pagos 

pela parte vencida, de acordo com o que dispõe o artigo 85 e artigo 95 do 

CPC, devendo os valores serem depositados pelo Credor na Conta Única 

do Poder Judiciário, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.IV - Efetuado o depósito, indicados os assistentes e 

apresentados os quesitos, intimem-se o perito judicial e os assistentes 

para iniciação dos cálculos referentes a esta lide.V - Para a conclusão da 

perícia e apresentação do respectivo laudo pelo perito judicial, fixo o prazo 

de 60 dias (art. 477 do CPC), nos quais deverá obrigatoriamente 

responder aos quesitos das partes.VI – Intime-se imediatamente à expert 

nomeada, remetendo cópia integral dos autos a REAL BRASIL 

CONSULTORIA, devendo indicar os documentos necessários para a 

realização da perícia.VII – Apresentado os laudos, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o seu 

teor.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42290 Nr: 2723-72.2011.811.0018

 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: Juara Monitoramento de Alarmes Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra Azul Comercio de Piscinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.... Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 

de maio de 2018, às 14hrs00min. Fixo o prazo comum de cinco dias úteis 

para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três 

para cada parte. 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 CPC)... Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65252 Nr: 2460-35.2014.811.0018

 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: Alexandre Bós, Fabiane Borlot Bós

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Gomes dos Santos repres. Por Zenir 

Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63428 Nr: 841-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felomena Dias Preguiça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 Vistos etc.

Certifique-se eventual distribuição de inventário/arrolamento sumário de 

Filomena Dias Preguiça e nomeação de inventariante.

Ante o pedido de fls. 38, diga a executada no prazo legal.

Após, venham-se os autos concluso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107425 Nr: 1822-60.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFJ, AF, ERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora Anildo Fuhr Junior para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda à juntada das folhas de antecedentes criminais da 

Justiça Estadual de Mato Grosso e Federal, bem como às certidões 

Negativa de Protesto, de Débitos Trabalhistas e de Quitação Eleitoral.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101117 Nr: 7343-20.2017.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Jefferson Heitmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por DOUGLAS JEFFERSON HEITMANN em face de 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados nos autos.

À ref. 10 determinou-se à parte autora a emenda a petição inicial, tendo 

em vista a ausência de informações/pedidos/documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

 Porém, devidamente intimada da decisão, ela quedou-se inerte ao 

chamado da justiça, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, 

conforme se observa da certidão de decurso de prazo (ref. 14).

É o relatório. Decido.

Analisando os autos observo que a parte autora propôs a presente ação, 

mas, por não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015, a 

inicial não foi recebida, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias para a 

respectiva emenda.

Entretanto, como visto, não cumprida a diligência por ela, resta somente o 

indeferimento da inicial.

 Nesse sentido, dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil que: “ 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.”

Diante disso, considerando que a requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103304 Nr: 8418-94.2017.811.0018

 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: Valdir Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE ANDRADE CAMARGO DESPACHANTE, 

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO – SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do pedido de ref. 09, no qual a parte requerente - apesar de 

intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiente - não juntou 

documentos e pugnou pela extinção do feito ante a ausência de condições 

para recolher as custas e despesas processuais, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se.Intime-se por DJE.

 Com o transito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103655 Nr: 8581-74.2017.811.0018

 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: William Machado Ludwig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretoria do SINE de Juara-MT na pessoa de 

seu representante legal, Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência 

Social do Estado de Mato Grosso (SETAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que pelo novo Código de Processo Civil não há mais juízo de 

admissibilidade da apelação (art. 1.010, §3°, CPC/2015) e ante a 

desnecessidade de intimação da impetrada para apresentar 

contrarrazões, eis que sequer foi citada, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104946 Nr: 559-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONdMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por HIASMIM 

GABRIELLY DA SILVA MATA E ENZO JULIAN DA SILVA MATA, 

representados pela genitora, MARIA BETHANIA DA SILVA, em face de 

NIVALDO OLIVEIRA NUNES DA MATA JUNIOR, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Sobreveio aos autos notícia do pagamento do débito alimentar executado, 

motivo pelo qual o Ministério Público Estadual, pugna pela extinção do feito 

(ref. 24).

Os autos vieram-me conclusos para sentença.

 É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.
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Compulsando os autos, nota-se que a obrigação de pagar alimentos fora 

devidamente cumprida.

 De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

 II – a obrigação for satisfeita;

 III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

 IV – o exequente renunciar ao crédito;

 V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Novo 

Código Processual Civil.

 Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, devendo o feito ser encaminhado para a Central de 

Arrecadação a fim de que sejam tomadas às providências previstas na 

CGNC/MT.

 Condeno-o ainda ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85 §2º, do Código 

de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81339 Nr: 2644-20.2016.811.0018

 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: Irene Bento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 247-22.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusimar Rodrigues da Costa Vernier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o lapso temporal transcorrido desde o requerimento de implantação 

do benefício (fls. 123/124) e do pedido de cumprimento de sentença (fls. 

125/127), ambos formulados em janeiro de 2016, intime-se a parte autora 

para que informe no prazo de 15 (quinze) dias se a aposentadoria foi 

implantada, bem como para que atualize o cálculo de fls. 128.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103175 Nr: 8363-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Braz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Braz dos Santos

 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:

 Vistos etc.(...).Diante disso, DEFIRO a curatela provisória, e nomeio como 

curadora provisória do interditando, a Sra. LUCIMARA BRAZ DOS 

SANTOS, sua irmã, já qualificada na exordial. Tome-se por termo o 

compromisso (artigo 759, do NCPC) e expeça-se termo de curatela 

provisória, consignando-se a vedação à alienação ou oneração de 

quaisquer bens móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes 

ao interditando, salvo com autorização judicial.Cite-se e intime-se o 

interditando para o interrogatório que designo para o dia 19 de junho de 

2018, às 16 horas (artigo 751, do Código de Processo Civil).Nos termos do 

artigo 753 do Novo Código de Processo Civil, determino a realização de 

prova pericial e nomeio, como perito, o médico Dr. Aureo de Souza Brito, 

que atende no Hospital Municipal 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 30 (trinta) dias. 

Nos termos do artigo 507 da CNGC, bem como da Resolução nº233 e 

Resolução nº 232, de 13 de Julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, em seu artigo 1º, os valores a serem pagos pelos serviços de 

perícia de reponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os 

fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do 

art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.Fixo os honorários periciais em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes, os quais deverão ser custeados pela ESTADO.Apresentado o 

laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o § 3º, do 

artigo 507, da CNGC.(...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60487 Nr: 3097-20.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonilson Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:30

Valor do débito:1.107,83 (um mil cento e sete reais e oitenta e três 

centavos

Resumo das alegações da parte autora:A autora exerce as atividades de 

administração de consórcios e, nessa condições, a requerida aderiu em 

06.01.2010 à cota nº 304 do grupo 255, cujo prazo de duração se deu em 

69 meses, visando à aquisição do bem definido na inclusa proposta de 

admissão em grupo de consórcio, integrou-se como participante do grupo 

já aludido adquirido através do contrato de alienação fiduciária em 

garantia, através do termo de cessão e transferência de cota, em que lhe 

foi concedio um crédito no valor de R$-8.860,00, com a obrigação e pagar 

pontualmente parcelas mensais no valor de 165,92, tendo como 

vencimento da primeita em 18.02.2010...

Despacho/Decisão:Canopus Administradora de Consórcios S/c Ltda 

ajuizou a presente ação monitória em face de Leonilson Pereira Barros, 
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devidamente qualificada. Juntou como prova escrita, p.14, devidamente 

assinado pelo requerido. Assim, obedecidas às exigências legais 

previstas no art. 1.102-B do CPC, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de quinze (15) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a requerida oferecer embargos, que 

suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-o que não sendo 

eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. Desde já 

concedo os benefícios contidos no § 1º e § 2º do artigo 172 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60278 Nr: 2861-68.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas São Mateus, Noemi de Quadro 

Bittencourt, Carlos Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Carlos Bittencourt, Cpf: 

35229560959 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Av. Ayrton Senna, Nº 36, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Noemi de Quadro Bittencourt, Cpf: 35387637120, Rg: 

415.193 SSP PR Filiação: Gabriel de Quadros e Eva Luciana de Quadros, 

data de nascimento: 11/05/1961, brasileiro(a), natural de Santa izabel do 

oste-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Ayrton Senna, 36, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Posto de Molas São Mateus, CNPJ: 

03946133000143Inscrição Estadual: 13.195.770-8, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Ayrton Senna, 60-S, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa CDA 20127171, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$- 24.218,10 (vinte e quatro mil, duzentos e 

dezoito reais e dez centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57290 Nr: 3534-95.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.J. Bezerra da Silva, Francisco José Bezerra 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): F.j. Bezerra da Silva, CNPJ: 

00465621000140, brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Arinos, Nº 837 A, 

Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Francisco José Bezerra da Silva, Cpf: 15680894904 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Rio Arinos, Nº 837 A, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa CDA 20124784, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-6.151,10.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63413 Nr: 827-86.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zilda dos Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Maria Zilda dos Santos Martins 

Filiação: João Maria dos Santos e Maria Augusta Silvestre da Luz, data de 

nascimento: 07/11/1964, brasileiro(a), natural de Faxinal-PR, casado(a), do 

lar, Endereço: Linha Tabocal Frente Condominio das Aguas, Bairro: Portal 

das Flores, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa CDA 2014709, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-4.684,40.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35764 Nr: 3303-73.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Schmitz Takeda- ME, Salete Schmitz Takeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): S. Schmitz Takeda- Me, CNPJ: 

00356938000149Inscrição Estadual: 13.159.185-1, brasileiro(a), farmácia, 

Endereço: Av. Rio Arinos, 962, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Salete Schmitz Takeda, Cpf: 50325477949 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Rui Barbosa, N. 229,Aptº 02, Bairro: 

Goiabeiras, Cidade: Cuiabá-MT

Valor das Custas Processuais:690,69 (seiscentos e noventa reais e 

sessenta e nove centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:inscrição na dívida ativa

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60012 Nr: 2574-08.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuseni Rodrigues Mantovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Os autores são possuidores desde o ano de 1995, de 

um terreno urbano de lote 22 da quadra 15 com área de 364,00 (trezentos 

e sessenta e quatro metros quadrados), situado na rua Princesa Isabel, 

240 N, Juara-MT., e que o utiliza para sua moradia habitual. A usucapiente 

juntamento com seu esposo durante todo este período, com seu trabalho e 

esforço construiu sua moradia. A autora é legitima possuidora do terreno 

acima descrito por mais de 18 (dezoito anos) e o utiliza única e 

exclusivamente como sua moradia e de sua família...

Descrição do Imóvel Usucapiendo:um terreno urbano de lote 22 da quadra 

15 com área de 364,00 (trezentos e sessenta e quatro metros 

quadrados), situado na rua Princesa Isabel, 240 N, Juara-MT

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Ab initio, tendo em vista que até o presente 

momento não se efetivou a citação da parte Requerida, RECEBO o 

aditamento da petição inicial formulado às fls. 58/61, conforme dispõe o 

artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, DETERMINO A 

CITAÇÃO POR EDITAL, nos moldes dos artigos 256 e 257, inciso II e III do 

Código de Processo de Civil, fixando o prazo do edital em 30 (trinta) dias. 

Após, certifique-se a Sra. Gestora quanto a manifestação da parte 

requerida, bem como intime-se a parte autora na pessoa de seu 
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advogado, para manifestar o que entender de direito. Outrossim, com o 

aditamento à inicial, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo. Às 

providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 4447-43.2013.811.0018

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Galvão de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessica Galvão de Jesus, Nivaldo Galvão de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo estabelecido de fls. 67, impulsiono o 

presente feito ao DJE para proceder a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino, OAB/MT 

18.182-A, para requerer o que de direito no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58873 Nr: 1379-85.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGBdM, LFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Reginaldo Alves de Melo, Cpf: 

01033944190, Rg: 14498383 SSP MT Filiação: Remi Alves de Melo e Gessi 

Ramos dos Santos, data de nascimento: 19/10/1985, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, casado(a), serviços gerais/vendedor, Endereço: Rua 

Argentina, Nº 816 - N (Ou Suprema), Bairro: Jardim América, Cidade: 

Juara-MT

Valor das Custas Processuais:514,89 (quinhentos e quatorze reais e 

oitenta e nove centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:inscrição na dívida ativa

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58093 Nr: 568-28.2013.811.0018

 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): Jorge da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Jorge da Costa, Cpf: 

34031588100, Rg: 434.916 SSP RO Filiação: Wilson Joselino Costa e 

Lindaura Serafim de Oliveira Costa, data de nascimento: 01/01/1963, 

brasileiro(a), natural de Andradina-SP, casado(a), agricultor, Endereço: 

Rua Barbacena, 200-W, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Valor das Custas Processuais:506,04 (quinhentos e seis reais e quatro 

centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:inscrição na dívida ativa

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19500 Nr: 1926-72.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Requena - ME, Eurides Requena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Eurides Requena, Cpf: 

01337246972 Filiação: , data de nascimento: 24/04/1936, brasileiro(a), 

comerciante, Endereço: Rua José Pedro Dias, S/n, Bairro: Centro, Cidade: 

Juara-MT

Executados(as): Eurides Requena - Me, CNPJ: 01110256000114Inscrição 

Estadual: 13.167.497-8, brasileiro(a), comercial, Endereço: Rua Curitiba, 

30, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa CDA 001321/06-A, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-127.030,82

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56111 Nr: 2340-60.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pinheiro Godinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Luciano Pinheiro Godinho, Rg: 

14297809 SSP MT Filiação: Eli Gonçalves Godinho e de Ilda Gomes 

Pinheiro Godinho, data de nascimento: 05/07/1982, brasileiro(a), natural de 

Novo horizonte-MT, solteiro(a), agente prisional, Endereço: Rua Osvaldo 

Cruz, Nº 383 N, Bairro: São João, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa CDA 20127880, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-1.860,21

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36296 Nr: 461-86.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Correa de Mesa-ME, Luiz Paulo 

Correa de Mesa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Luiz Paulo Correa de Mesa, Cpf: 

49670972191 Filiação: , brasileiro(a), , comerciante, Endereço: Rua 

Sorocaba Nº 733, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Luiz Paulo Correa de Mesa-me, CNPJ: 03937525000146, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Sorocaba Nº 733, Bairro: Centro, Cidade: 

Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa CDA200911171, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-8.833,80

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 413 de 793



 Cod. Proc.: 31319 Nr: 245-62.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Galdino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar a parte requrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pela requerente às folhas 89/90, no prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57793 Nr: 265-14.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bonifácio Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): José Bonifácio Praxedes, Cpf: 

24103497149, Rg: 421.985 SSP MT Filiação: Antonio Praxedes e Rita 

Natalina Praxedes, data de nascimento: 14/04/1946, brasileiro(a), natural 

de Conselheiro pena-MG, casado(a), lavrador, Endereço: Estrada Juara - 

Juína, ( Estrada Rio Arinos ), Após Passar A Boate "Lapiova", Bairro: 

Primeira Porteira Branca à Direita., Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa CDA2013121, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-2.331,00

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61900 Nr: 4524-52.2013.811.0018

 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: Eduardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. K. Violada Comercio EPP-, Estado de Mato 

Grosso, DETRAN (Departamento Estadual de Transito de MT.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:10.827, SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - 

OAB:5810

 Proceder a intimação da parte requerida, para querendo apresetar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78676 Nr: 1431-76.2016.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Vistos etc.

Considerando a regularidade da transação entabulada pelas partes junto o 

CEJUSC de Juara-MT, aliado ao parecer favorável do Ministério Público, 

sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42090 Nr: 2522-80.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Leandro Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Ex positis, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia para condenar MAICON LEANDRO 

CARDOSO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do art. 302, paragrafo único, inciso I da Lei nº 9.503/97. O Código Nacional 

de Trânsito atribui para o delito previsto no artigo 302, [...] Após análise 

das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena base em 

02 (dois) anos de detenção, ou seja, no mínimo legal.Não há 

circunstâncias que agravem a pena, contudo presente se faz a confissão 

do acusado e menoridade. Porém, deixo de reduzir a pena dosada, ante a 

vedação da Súmula 231 do STJ, mantendo-a em 02 anos.Presente a 

causa de aumento de dirigir sem carteira de habilitação, motivo pelo qual 

aumento a reprimenda em 1/3, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 08 

(oito) meses de detenção. Decreto, em desfavor do acusado a suspensão 

da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos e 

08 (oito) meses, consoante artigo 293 c/c 302 da Lei nº 9.503/97, [... ]Com 

efeito, condeno o acusado a cumprir a pena privativa de liberdade total de 

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, devendo ser cumprida em 

regime inicialmente ABERTO, [...]Presente o primeiro requisito, qual seja, o 

objetivo, eis que a pena imposta na condenação do acusado é menor de 

quatro anos (inciso I).Presente o segundo requisito, já subjetivo, qual seja, 

o acusado não é reincidente em crime doloso (inciso II).Por fim, presente o 

terceiro requisito, [...] circunstâncias indicam que essa substituição é 

suficiente (inciso III).Em se tratando de condenado a pena privativa de 

liberdade superior a um ano, nos termos do parágrafo segundo do art. 44, 

substituo a pena privativa de liberdade do acusado por duas restritivas de 

direito, [...] Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da 

pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código 

Penal.Condeno o acusado nas custas e despesas processuais. O 

acusado poderá recorrer em liberdade. [...].Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000102-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Numero do Processo: 1000102-41.2018.8.11.0018 AUTOR: J 

LISBOA DA HORA - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A D E S P A C H O Aportou-se aos autos informação da 

parte autora de que o sistema informatizado do e.TJMT não está emitindo a 

Guia para depósito do valor destinado à caução que deve ser prestada 

nos autos como condicionante ao cumprimento da decisão liminar. É de 

conhecimento deste Magistrado que a emissão da referida guia 

encontra-se indisponível até o cadastramento da Comarca neste setor, 

pois é recentemente a implantação do sistema PJE na Comarca de Juara. 

Forte em tais fundamentos DEFIRO o pedido do autor para que proceda o 
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pagamento da referida Guia (caução) no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de revogação da liminar deferida. Sirva a decisão que 

concedeu a liminar como mandado. Transcorrido o prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, certifique acerca do recolhimento da caução. Em sendo 

negativo volte-me imediatamente concluso para deliberar. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83865 Nr: 4132-10.2016.811.0018

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Ribeiro Idiarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Prestes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte ré intimada para efetuar pagamento espontâneo, deixou de 

atender a determinação, sobrevindo pedido de penhora on line (f. 115).

Tendo em vista que a parte executada, não pagou o débito e também não 

adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

 Neste contexto DEFIRO tão somente o pedido de bacenjud!

Sim, pois além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos do pedido de f. 40, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f.99. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106326 Nr: 1316-84.2018.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalda dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 DECISÃO: Nomeio curador da interditanda Dra. Marcia de Campo Luna 

para patrocinar a defesa da parte, arbitrando para tanto o valor de 03 

(três) URHs. Os autos deverão ser remetidos a Defensora Dativa para 

apresentar Defesa, no prazo legal. Em obediência ao artigo 753 do Código 

de Processo Civil, defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito 

do juízo o médico DÚLIO CLARK XAVIER, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. Fixo os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes. O perito 

deverá responder os seguintes quesitos do juízo, além daqueles 

eventualmente apresentados pelas partes e pelo MP: 1) a interditanda é 

portadora de algum distúrbio psiquiátrico e/ou qualquer doença que o 

incapacite para a pratica dos atos corriqueiros da vida? 2) a interditanda 

está plenamente consciente de seus atos? 3) Se positivo o segundo 

quesito, qual o distúrbio apresentado? 4) Se positivo o quesito anterior, 

essa patologia é incapacitante para os atos da vida civil? Temporariamente 

ou definitivamente? Designe-se data para a realização de perícia médica 

na interditanda; A autora sai intimada para indicar assistentes técnicos e 

apresentar quesitos, querendo, no prazo de dez dias; O Sr. Perito poderá 

usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de Processo 

Civil, devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia. 

Intime-se. Com a vinda do laudo pericial, VISTA à parte autora e, após, ao 

MPE, após vem os autos conclusos para audiência de instrução. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80169 Nr: 2033-67.2016.811.0018

 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: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIR-INCORP. NEGOCIOS IMOBIL. E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ROBSON ANDRADE 

DO CARMO - OAB:23119/O

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86595 Nr: 5572-41.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Jossania Carla Veloso 

Marcondes, Adelaide Tavares de Araújo, Eugenia Maria Veloso de Araujo 

Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araujo-ME, José Alcir Paulino, Loege de Souza, Loege 

de Souza - ME , Genesio Pelizaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, SILVIA 

CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 DESPACHO

 Certifique-se a citação de todos os requeridos, e se houve apresentação 

de defesa no prazo legal.

Caso ainda não tenha se efetivado a citação de todos os requeridos, 

promova-se a devida citação.

Havendo citação de todos, intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias especificarem as provas que desejam produzir, 

mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90677 Nr: 1983-07.2017.811.0018

 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: PRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94353 Nr: 3885-92.2017.811.0018

 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: Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 4832-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 DESPACHO

 A preliminar alegada pela parte embargante/requerida se confunde com o 

mérito, motivo pelo qual seja analisada em conjunto.

Assim, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83997 Nr: 4115-71.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI Móvel S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Apense-se aos autos da execução fiscal código 70641.

Assim, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91881 Nr: 2597-12.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Boer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz, Espolio de Lídia 

Maria Ferro Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Araujo Silva - 

OAB:4876-A/MT, Jheth Jeanne Martins da Silva Araujo - 

OAB:11.160-B

 DECISÃO

Recebo os embargos monitórios.

Conforme inteligência do artigo 702, §4º do CPC, com o oferecimento de 

embargos pela parte ré/embargante, há a suspensão da eficácia do 

mandado inicial.

Intime-se a parte embargada/requerente para responder os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90787 Nr: 2032-48.2017.811.0018

 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: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Araujo Silva - 

OAB:4876-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66294 Nr: 3232-95.2014.811.0018

 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: Suelen Rodrigues Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:MT/13431-B

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 
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audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101105 Nr: 7338-95.2017.811.0018

 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): Evaldo Paulo Soares, Glacielma Araujo 

Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante do acordo entabulado entre as partes DEFIRO o pleito de 

suspensão da execução (f. 56/59) nos termos do artigo 922 do CPC, pelo 

prazo estabelecido no pacto para adimplemento da dívida.

Escoado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de extinção 

pelo cumprimento da obrigação (art. 924, III do CPC).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99928 Nr: 6631-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comercio de Combustiveis Ltda, Dirce 

Martins Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Cristhiane Martins Bezerra 

Bergo, Fernando Isidoro Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico, que ao agendar no sistema Cerberus deste CEJUSC, não foi 

observado que a data da sessão designada para o dia 30/04/2018, às 

08:00 horas, trata-se de Ponto Facultativo, ou seja, prolongará com o 

feriado do dia do Trabalho (01/05/2018). Assim sendo, redesignei nova 

data para o dia 27 de abril de 2018, às 08:00 horas. Remeto os presentes 

autos à Vara de origem para proceder as intimações ao advogados e as 

partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70629 Nr: 1581-91.2015.811.0018

 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): Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252, Jusiane Regina Basso - OAB:10319, Marina Cristina 

Tabile - OAB:16857/MT, Noeli Alberti - OAB:4061

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra sentença que julgou 

extinta a execução, pelo pagamento.

Após detida análise dos autos, entendo os que embargos são 

procedentes, tendo em vista que a sentença foi lavrada com evidente 

equívoco. Ocorre que o deposito realizado nos autos tem a finalidade de 

garantir o juízo para a discussão da dívida, o que efetivamente está 

ocorrendo nos autos 72237 e 72251.

O depósito existente nos autos não se refere ao pagamento, e sim à 

garantia do juízo!

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho os embargos de declaração, 

declarando nula a sentença de extinção pelo pagamento.

OUTROSSIM, determino a suspensão dos autos até o julgamento definitivo 

das ação conexas.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68391 Nr: 518-31.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percio Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos.DECLARO 

a inexistência de débito entre a parte requerente e requerida, eis que não 

existiu qualquer contratação;CONDENO a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

parte requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ).CONDENO 

a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as anotações baixas necessárias.P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78423 Nr: 1309-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maquisson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o acusado 

MAQUISSON DA COSTA nas penas do art. 217-A, caput, c.c art. 71, 

ambos do Código Penal, cuja pena passo a dosar.O delito de estupro 

vulnerável possui pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. 

[...].PENA DEFINITIVAFixo, portanto, a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão.O regime inicial de cumprimento da pena será 

o FECHADO, ante o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal. 

Incabível no caso dos autos, o instituto da conversão da pena em restritiva 

de direitos e a suspensão condicional da pena previsto no artigo 77, inciso 

II do Código Penal, em razão da pena aplicada.O réu poderá apelar em 

liberdade, porquanto não há razões para seu imediato encarceramento, 

haja vista que respondeu ao processo solto. Após o trânsito em julgado, 

expeçam-se as correspondências aos órgãos de estatísticas, Justiça 

Eleitoral, e demais órgãos competentes.Condeno o réu ao pagamento de 

custas.Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, 

inclusive Justiça Eleitoral, bem como guia de execução provisória, e o que 

mais for necessário.Vistas ao Ministério Público.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após arquivem-se com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99179 Nr: 6274-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos etc. Compulsando atentamente os autos, observo que a ré está 

sendo processada pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade 

omissiva. Como cediço, perfeitamente possível que a ré responda por sua 

omissão, nos termos do artigo 13, § 2º do CP, tendo em vista que tinha por 

lei obrigação de proteção à vítima. Contudo, não se pode analisar o 

parágrafo segundo sem se ater ao caput do artigo que diz que “o 
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resultado, de que depende a existência de crime, somente é imputável a 

quem lhe deu causa. Considera-se causa a" ação ou omissão sem a qual 

o resultado não ocorreria”. Percebe-se que o artigo em comento fala em 

crime e não em ato infracional, não podendo este juízo fazer analogia 

contra a ré e lhe imputar a prática de um crime de estupro de vulnerável, 

uma vez que o suposto estuprador é um adolescente, à época com 16 

anos de idade. Conforme documento de identificação de fl. 18, Denizar 

Bispo dos Santos, pessoa com quem a filha da denunciada manteve 

relação sexual, possuía à época dos fatos 16 (dezesseis) anos de 

idade.Assim, considero indevida a persecução penal em desfavor da ré, 

por entender que não pode responder por omissão em ato 

infracional.Ademais, em consulta ao sistema Apolo, observa-se que não 

foi instaurado ato infracional para apurar o ato infracional cometido por 

Denizard.Destarte, absolvo sumariamente a ré Márcia de Moraes Gegarro, 

com fulcro no artigo 397, III, pois o fato narrado evidentemente não 

constitui crime. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56607 Nr: 2808-24.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adeito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc,

Tendo em vista que não há nos autos informações sobre a realização da 

audiência designada anteriormente, redesigno a solenidade para o dia 18 

de maio de 2018, às 16h00.

Consigne-se que o interrogatório será realizado na residência do acusado, 

considerando sua precária condição de saúde.

Intime-se a defesa do denunciado.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 495-85.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael dos Anjos Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado Michael 

dos Anjos Viana, pela prática do crime de dano qualificado (artigo 163, 

parágrafo único, inciso I, do Código Penal), de modo que passo a dosar a 

respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 

68, caput, do Diploma Penal.No que tange aos demais delitos, nos termos 

do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade de Michael dos Anjos Viana, com 

fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal para reconhecer o 

implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal [...]; Fixo, portanto, 

a pena de multa em 10 dias-multa e, considerando a capacidade 

econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente à época dos fatos. Em análise novamente do artigo 59 

(circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código 

Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, estabeleço o regime 

aberto para o início do cumprimento da pena.Em face da natureza do 

delito, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 

44).Tendo em vista que a pena é inferior a dois anos, o sentenciado faz 

jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, devendo o réu cumprir as 

seguintes condições pelo prazo de dois anos: a) proibição de frequentar 

bares, boates e afins. b) proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.Condeno o 

réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo 

Penal.Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma 

vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal 

nos presentes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o 

Parquet.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87210 Nr: 339-29.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cassiano da Cunha, Ronaldo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Douglas Cassiano da Cunha e Ronaldo Alves, dando-o como incurso nas 

penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

A norma tida por violada dispõe, in verbis :

 "Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

 Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

 IV portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com 

numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, 

suprimido ou adulterado .

Observa-se que consta nos autos laudo pericial que comprova que a arma 

em questão não possui marca e que os caracteres numéricos foram 

suprimidos por esmerilhemento e puncionamento.

Verifica-se ainda que foi determinado o encaminhamento da arma ao 

Exército, contudo, tendo em vista que a tipificação penal do crime em tela 

(artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003), pode demandar 

diligências pelas partes, suspendo, por ora, a decisão.

Comunique-se imediatamente a Diretoria do Foro para que se abstenha de 

encaminhar a arma ao Exército.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87210 Nr: 339-29.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cassiano da Cunha, Ronaldo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Cód. 87210Vistos em correiçãoTrata-se de resposta à acusação 

apresentada pela Defensoria Pública em favor do acusado Douglas 

Cassiano da Cunha.É o relato. Fundamento.Decido.Primeiramente, saliento 

que não foi suscitada nenhuma preliminar (art. 396-A, CPP). [...]Por tais 

fundamentos, há indícios da existência do juízo de reprovação da conduta 

praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o recebimento da 

denúncia é justamente a justa causa para o seu oferecimento, porquanto 

esta deve ser entendida como a exigência de um lastro mínimo para a 

deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de convencimento 

possível sobre a materialidade e autoria do delito.Portanto, não sendo o 

caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2018 às 15h30min (MT). 

Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas 

residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, 

intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa 

da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da 

data da audiência no juízo deprecado).Intime-se o advogado do 

réu.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Juara/MT, 28 de setembro de 2017.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000382-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar o Advogado para que compareça em cartório a fim de retirar a 

certidão de honorário advocatícios devidamente selada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001546-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE SOUZA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte executada, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

na audiência de conciliação/mediação designada para o dia 5/4/2018, às 

8h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000866-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certifico que nesta data remeti as peças necessárias destes autos ao 

Departamento Auxiliar da Presidência para cálculo da RPV, conforme 

determina o Provimento 11/2017/CM. ROSANE INES NOATTO Gestor(a) 

Judiciário(a) 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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000271-07.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAIMUNDO (RÉU)

ROSIMEIRE DE FATIMA OLIVEIRA (RÉU)

RONALDO CESAR RAIMUNDO (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 26/04/2018 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SUMAIO BRAZ (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 27/04/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000126-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA COELHO OAB - MT0003542A (ADVOGADO)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 23/04/2018 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 57410 Nr: 3696-40.2010.811.0025

 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: ANTONIO SEVERINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623, 

JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, LUCINÉIA R. SOUZA - 

OAB:10.807/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca do desarquivamento dos autos e, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 51009 Nr: 4233-70.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES DIAS, FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 15 (Quinze) dias, pagar 

o valor arbitrado na sentença, acrescido das custas, se houver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106321 Nr: 740-75.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMMF, NFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT, PEDRO JORGE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado por NITSAS LORRAINE 

SOUZA CIESLIK, baseando-se na recente decisão do Supremo Tribunal 

Federal (Habeas Corpus n. 143641).

Muito bem.

Considerando as decisões deste Juízo, substituindo a prisão preventiva 

pela prisão domiciliar em favor das acusadas Michele Alves Magalhães 

Leite e Poliana Silva em outros autos, em razão de possuírem filhos 

menores, tenho que os efeitos daquelas decisões deverão ser estendidos 

à acusada Nitsas Lorraine Souza Cieslik pelos mesmos fundamentos.

Ante o exposto, e por não se tratar de casos excepcionalíssimos (HC 

143641/SP), SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA por PRISÃO DOMICILIAR 

à acusada Nitsas Lorraine Souza Cieslik, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares:

 a) COMPARECIMENTO da acusada em todos os atos do processo, 

estando a beneficiada proibida de alterar seu endereço sem comunicação 

a este Juízo;

b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína sem prévia 

comunicação;

c) RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período noturno e nos dias de folga.

A presente decisão servirá como ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por 

outro motivo estiver presa, bem como MANDADO de INTIMAÇÃO/CARTA 

PRECATÓRIA, ficando a acusada ADVERTIDA de que o descumprimento 

das medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na 

aplicação de outras medidas que garanta a instrução processual, inclusive 

prisão preventiva.

No mais, considerando a necessidade de readequar a pauta para 

realização de júri (autos sob o Código n. 112580), REDESIGNO a audiência 

para o dia 08/05/2018, às 15h40min.

DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se 

das consequências do descumprimento, bem como PROCEDER a 

INTIMAÇÃO da acusada para que compareça à audiência acima designada 

nesta Comarca de Juína/MT.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127513 Nr: 927-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, Rebeka Vieira - 

OAB:14392-A/MT

 Vistos. Insistindo a Defesa na oitiva da testemunha faltante, REDESIGNO a 

audiência para o dia 12/06/2018, às 13h30min. VISTA a defesa para no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e 

vítima. Se residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). CONCEDO o prazo 

de 5 (cinco) dias para a juntada da procuração. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135483 Nr: 156-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - OAB:OAB/RO 

6507, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo acusado.IV) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 16/05/2018, às 13h30min, ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se 

procederá ao interrogatório do acusado;V) Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;VI) 

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;VII) CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa;CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3948-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial (fl. 829). Para tanto, REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 19/07/2018, às 09hr.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183256966

Documento: ALVARA SOLTURA NITSAS - CODIGO 132449.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 26/03/2018 17:46:42

Assunto: URGENTE - DECISÃO QUE SERVE COMO CARTA PRECATÓRIA E 

ALVARÁ DE SOLTURA DA ACUSADA NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK 

E INTIMAR DA DATA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135483 Nr: 156-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - OAB:OAB/RO 

6507, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 É cediço que para cada fato delituoso, não só a defesa, mas também a 

acusação poderá arrolar até 8 (oito) testemunhas, levando-se em conta o 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e no caso, noto que a 

Defesa arrolou testemunhas acima do mínimo legal, razão por que 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da Defesa para, no PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, REDUZIR o número de testemunhas ao mínimo legal, sob pena deste 

magistrado decotar as que sobejar o montante legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 18381 Nr: 3725-37.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127513 Nr: 927-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, Rebeka Vieira - 

OAB:14392-A/MT

 ntimação da Defesa para em 5 (cinco) dias manifestar quanto ao 

endereço das testemunhas e vítima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107094 Nr: 1170-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILTON LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Código de rastreabilidade: 81120183258431

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107094 - COLNIZA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 27/03/2018 13:31:45

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107094 Nr: 1170-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILTON LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Código de rastreabilidade: 81120183258436

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107094 - JUARA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - JUARA ( TJMT )

Data de Envio: 27/03/2018 13:33:21

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136862 Nr: 1158-08.2018.811.0025

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCINEIA APARECIDA SANCHES KSIOZEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data apensei estes autos à ação principal (autos sob 

código 135323).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95890 Nr: 4245-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intimação da advogada do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, Joel Goularty 

Nascimento e João Deziderio Junior, tendo em vista a certidão negativa de 

fl. 88 (verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112184 Nr: 3696-64.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ DR. PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO, PARA QUE APRESENTE DEFESA PRELILINAR NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112184 Nr: 3696-64.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ DR. PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO, PARA QUE APRESENTE DEFESA PRELILINAR NO PRAZO LEGAL.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 

às 14:00. Podendo as mesmas apresentar contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 023/2018-CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

CONSIDERANDO a implantação do sistema de Processo Eletrônico – PJe, 

no dia 16 de abril do corrente ano, na Secretaria da 1.ª e 2.ª Vara Cível 

desta Comarca;

 CONSIDERANDO que nos dias 03, 04, 05 e 06 de abril do corrente ano, 

haverá deslocamento dos servidores e treinamento para adequada 

implantação do sistema PJe, a ser realizado na Escola dos Servidores do 

Tribunal de Justiça/MT, com a participação dos Magistrados, servidores e 

assessores de gabinete;

 CONSIDERANDO a decisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora 

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal proferida no 

expediente: 0028018-24.2018.8.11.0000 e a Portaria nº 396/2018-PRES, 

disponibilizada no DJE n.º 10226 em 27/3/18;

 R E S O L V E:

 Art. 1º SUSPENDER os prazos processuais, intimações e citações nas 

Secretarias da 1.ª e 2.ª Vara desta Comarca, nos dias 03, 04, 05 e 06 de 

abril do corrente ano, período de deslocamento e treinamento voltado aos 

Magistrados, servidores e assessores de gabinete;

 Art. 2º Encaminhe-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça, aos 

Magistrados e servidores desta Comarca, à Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, a 7.ª Subseção da OAB, ao 

Ministério Público, a Defensoria Pública e a Procuradoria Estadual e 

Municipal.

 P. R. Cumpra-se, após, afixe-se no átrio do Fórum.

 Mirassol D’Oeste, 27 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237880 Nr: 1704-76.2016.811.0011

 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: DJdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1704-76.2016.811.0011 cód. 237880

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Dorival José de Oliveira

PARTE REQUERIDA: Nadir Olimpio

INTIMANDO(A, S): Nadir Olímpio, brasileiro(a), natural de Birigui-SP, 

Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos; Cuida-se de “Ação de Divórcio Litigioso” promovida 

por DORIVAL JOSÈ DE OLIVEIRA em desfavor de NADIR OLIMPIO, ambos 

qualificados nos autos. A inicial de fls.05/06 verso veio instruida com 

documentos (fls.07/13), sendo recebida à fl.14, oportunidade em que se 

determinou a citação. À fl.15 restou certificada a impossibilidade de 

citação à mingua de informações a tanto, tendo a DPE pugnado pela busca 

de endereços. Ante as várias tentativas infrutíferas de localização da 

requerida, a DPE pugnou pela citação por edital (fl.32), o que foi deferido 

por este Juízo (fl.34). Contestação por negativa geral apresentada à fl.39. 

À fl.41 a DPE requereu o julgamento antecipado da lide com a procedencia 

do pedido inaugural. Os autos me vieram conclusos. Eis o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de produção de 

outras provas. Ademais, estar-se diante da incidencia da revelia, porém 

deixo de aplicar por se tratar de direito indisponível. Não obstante 

respeitáveis entendimentos em sentido contrário, comungo daquele que 

concebe acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide, em 

casos desse jaez, pelas razões que passo a expor. Superada essa 

questão, cumpre gizar, que a questão se submete à nova ordem 

jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional nº 66, 

promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 

226, § 6º, da CR, que diz: § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010). 

Sobre a aplicação imediata do texto constitucional acima colacionado, a 

prestigiadíssima desembargadora Maria Berenice Dias, afirma: “Ao ser 

excluída a parte final do indigitado dispositivo constitucional, desapareceu 

toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que cabe ser 

concedido sem prévia separação e sem o implemento de prazos. A partir 

de agora a única ação dissolutória do casamento é o divórcio que não 

mais exige a indicação da causa de pedir. (...) É necessário alertar que a 

novidade atinge as ações em andamento. Todos os processos de 

separação perderam o objeto por impossibilidade jurídica do pedido (CPC 

267, inc. VI). Não podem seguir tramitando demandas que buscam uma 

resposta não mais contemplada no ordenamento jurídico. No entanto, como 

a pretensão do autor, ao propor a ação, era pôr um fim ao casamento, e a 

única forma disponível no sistema legal pretérito era a prévia separação 

judicial, no momento em que tal instituto deixa de existir, ao invés de 

extinguir a ação cabe transformá-la em ação de divórcio. Eventualmente 

cabe continuar sendo objeto de discussão as demandas cumuladas, como 
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alimentos, guarda, partilha de bens, etc. Mas o divórcio cabe ser 

decretado de imediato. De um modo geral, nas ações de separação não há 

inconformidade de nenhuma das partes quanto a dissolução da sociedade 

conjugal. Somente era utilizado dito procedimento por determinação legal, 

que impunha a indicação de uma causa de pedir: decurso do prazo da 

separação ou imputação da culpa ao réu. Como o fundamento do pedido 

não cabe mais ser questionada, deixa de ser necessária qualquer 

motivação para o decreto da dissolução do casamento. Como o pedido de 

separação tornou-se juridicamente impossível, ocorreu a superveniência 

de fato extintivo ao direito objeto da ação, o que precisa ser reconhecido 

de ofício pelo juiz (CPC 462). Deste modo sequer há a necessidade de a 

alteração ser requerida pelas partes. Somente na hipótese de haver 

expressa oposição de ambos os separandos à concessão divórcio deve 

o juiz decretar a extinção do processo.” (DIAS, Maria Berenice Dias. Artigo 

E C  6 6 / 1 0  –  E  a g o r a ? .  D i s p o n í v e l  n o  s i t e : 

w w w . m a r i a b e r e n i c e . c o m . b r / p t / e c - 6 6 - 2 0 1 0 - - - e - a g o r a . c o n t  e m 

23.11.2010). Com efeito, a Emenda Constitucional nº 66 limitou-se a admitir 

a possibilidade de concessão de divórcio direto para dissolver o 

casamento, afastando a exigência, da prévia separação judicial e do 

requisito temporal de separação fática, para o divórcio. Infere-se, 

portanto, que não há mais necessidade para obter o divórcio, o 

preenchimento do lapso temporal de dois anos de separação de fato do 

casal, podendo o mesmo ser decretado de plano. Eventualmente cabe 

continuar sendo objeto de discussão as demandas cumuladas, como 

alimentos, guarda, partilha de bens, mas, como já dito o divórcio cabe ser 

decretado imediatamente. De outra banda, não há questões patrimoniais 

pendentes de solução. Mesmo que houvesse, não imporiam óbice ao 

deferimento do pedido (artigo 1.581 do CC). Ex positis, e por tudo o mais 

que dos autos consta, nos termos da fundamentação supra e com amparo 

no artigo 226, § 6º da Constituição da República, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 66, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, 

pelo que DECRETO O DIVÓRCIO do casal DORIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA e 

NADIR OLIMPIO, ambos qualificados nos autos. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais ante a não resistencia à 

pretensão. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

EXPEÇA-SE mandado para averbação da presente decisão, devendo o 

mandado ser encaminhado ao Cartório de Registro Civil competente. 

Empós, ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e anotações de estilo, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe o Provimento nº 11/2007-CGJ. P.R.I. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima - Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Odete Pereira da Cunha

Gestora Judiciaria Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204254 Nr: 862-67.2014.811.0011

 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: OMPdEdMG, GdJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 862-67.2014.811.0011 cód. 204254

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e 

Genilselio de Jesus da Silva

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. Cuida-se de “Ação de Interdição” proposta 

pelo Ministério Público em desfavor de GENILSÉLIO DE JESUS DA SILVA, 

aduzindo que o interditando é portador de esquizofrenia, não possuindo 

pleno gozo das suas faculdades mentais. A inicial veio instruída com 

documentos (fls.09/34), sendo recebida às fls. 35, oportunidade em que 

fora nomeada a Defensoria Pública como curador especial do interditado, 

bem como designado o interrogatório. Audiência de instrução e julgamento 

realizada às fls. 45/46, oportunidade em que fora determinada a 

internação do requerido e ainda, nomeada a Sra. Silvana de Jesus da Silva 

como curadora provisória deste. Perícia médica que constatou a 

incapacidade absoluta e permanente do requerido às fls. 149/150. O 

Ministério Público em alegações finais pugnou peça procedência da 

pretensão (fls. 151/152). A Defensoria Pública em suas alegações finais 

requer a decretação da curatela do assistido (fls.153/155). À fl.157, o MPE 

pugnou pela oitiva da curadora quanto à alteração do cenário fático, o que 

se deu às fls.164/165. As partes ratificaram os memoriais escritos alhures 

feitos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Em 

não havendo preliminares e/ou prejudiciais a serem expurgadas, passo ao 

mérito da causa. Pois bem. A interdição é o processo judicial por meio do 

qual a pessoa natural é declarada, absolutamente ou relativamente, 

incapaz de exercer pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. 

Acerca do tema, Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 

que dispõe sobre a classificação de deficiências da pessoa natural: “Art. 

3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência 

permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma 

redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 

necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 

função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa 

portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização 

dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências.” (negritos nossos). Nesse sentido: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido.” In casu, analisando a perícia médica (fls. 149/150), percebe-se 

que o interditando é portador de esquizofrenia que o torna incapaz para 

as atividades da vida diária e para vida civil independente, entendo por 

bem decretar a interdição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial, para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 35/35-v, de 

modo que DECRETO a interdição de Genilselio de Jesus Silva, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

NCPC, nomeando como curadora a Sra. Silvana de Jesus da Silva, ambos 

devidamente qualificados. Assim, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 
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DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório 

de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no 

edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da interdição e os 

limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do NCPC. Custas 

serão suportadas pelo requerente, suspensa a exigibilidade, no prazo 

legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE e à DPE. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de 

dezembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima - 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, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Odete Pereira da Cunha

Gestora Judiciaria Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234311 Nr: 4413-21.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do teor da r. decisão de fl. 148, 

disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para 

querendo se manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26480 Nr: 2063-80.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Aparecido do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista à exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório nos 

termos do art. 40 da LEF.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236813 Nr: 1144-37.2016.811.0011

 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: Claudinéia Aparecida Cassiano Sette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Tendo em vista o certificado às fls. 86, determino seja certificado o 

trânsito em julgado da sentença proferida, expedindo o necessário ao 

cumprimento das demais determinações ali apontadas, até o efetivo 

arquivamento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235869 Nr: 668-96.2016.811.0011

 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: Jose Rodrigues da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimação do procurador da parte autora para se manifestar a cerca da 

juntada de proposta de honorários de fls. 64/65.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97929 Nr: 207-37.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Giacomelli, Orlivaldo Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Gilla dos Santos - 

OAB:SP / 193.587, Roberto Persinotti Junior - OAB:119953

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito formulado à fl. 706/707.

Nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, remeta-se os autos 

novamente ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 22 de março de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 3733-75.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Fonseca Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco BMG S/A, 

Banco Bonsucesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÕES - OAB:78069, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:, 

CARLALUIZA DE ARAUJO LEMOS - OAB:122.249 RJ., FERNANDO 

ANDR DIAS - OAB:100.101 RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117, Servio Tulio 

de Barcelos - OAB:

 Intimação do procurador da parte requerida para que se manifeste nos 

autos no no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236901 Nr: 1193-78.2016.811.0011

 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: Vanessa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimação dos procuradores das parte do teor da r. sentença de fl. 98/99, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 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: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

395/424, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 27 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257938 Nr: 888-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosair Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação da parte requerida, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236663 Nr: 1069-95.2016.811.0011

 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: Laurita Francisca Barleta, Vanderlei Humberto Luperini, 

José Aparecido de Oliveira, Gilvania Medeiros de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do teor da r. decisão de fl. 180, 

disponível também no site do TJMT. Ademais fica este procrador intimado 

para se manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 17609 Nr: 1412-14.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSS, JdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do inteiro teor da r. sentença de 

fl. 128, disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25855 Nr: 315-71.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 

Grosso - CRF/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spolador de Souza Correia & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Mendes dos Santos - 

OAB:9.471, Pedro Moacyr Pinto Júnior - OAB:7.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos procuradores das partes do teor da r. sentença de fl. 98, 

disponível no site do TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166049 Nr: 2861-26.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Souza Elesbão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 2861-26.2012.811.0011 – código: 166049

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol 

D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Ilza Souza Elesbão

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ilza Souza Elesbão, Cpf: 01218683112 

Filiação: Jose Elesbão Filho e Josefa Francisca Souza Elesbão, data de 

nascimento: 16/04/1970, brasileiro(a), natural de Pérola-PR, solteiro(a), 

auxiliar de cozinha, Endereço: Rua Projetada 4 , Nº 186, Bairro: Parque da 

Serra - Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/12/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 396,67

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de ILZA SOUZA ELESBÃO, ambos qualificados 

nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 396,67 (trezentos e 

noventa e seis reais e sessenta e sete centavos). Decisão de fls. 19 

determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, em razão do débito 

exequendo não ultrapassar o valor equivalente a 15 UPF’s. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 

do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Frise-se, que desde a constituição do crédito não 

houve qualquer ato jurídico capaz de interromper o prazo prescricional. A 

prescrição intercorrente somente é verificada nos casos relacionados ao 

§ 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a parte exequente 

permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover impulsos 

processuais adequados. A demora no deslinde do feito não decorreu por 

motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia 

proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de diligenciar, a 

fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se arrastasse além 

do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o incontestável 

decurso do quinquênio prescricional verificado entre a constituição do 

crédito tributário e a presente data, autoriza a este juízo o reconhecimento 

da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito 

tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, 

caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente 

execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 

6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e honorários, 

sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor executado, nos 

termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este 

quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento 

de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 

28/01/2016). Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do 

executado no presente feito. Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste- 

MT, 19 de junho de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de 

Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116524 Nr: 3248-12.2010.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 3248-12.2010.811.0011 – código: 116524

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Sebastião Pereira Soares

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sebastião Pereira Soares, Cpf: 

39289818115 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Valdecir Agripino de 

Souza, Nº 258, Bairro: Cidade Tamandaré iii, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 301,36

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de SEBASTIÃO PEREIRA SOARES, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 301,36 

(trezentos e um reais e trinta e seis centavos). A inicial foi recebida no dia 

20/12/2010 (fl. 20), oportunidade em que foi determinada citação do 

executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código Nacional 

Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do 

inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal 

aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). Desconstituo eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de junho de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima”

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 221940 Nr: 3959-75.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Yasue

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Jorge Yasue, Cpf: 

11176547100 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: 

Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 535, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

Nome e cargo do digitador:Wirdino Lauro França, estagiário.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda do Município do 

Mirassol D’Oeste em face de Jorge Yasue, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pretendendo receber dívida de natureza tributária.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo, por isso, a extinção do feito (fls. 20/21).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF c/c o art. 924, 

inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC.

Ademais, embora a parte exequente informe o recolhimento das despesas 

processuais, não consta dos autos as documentações que atestem o 

alegado, deste modo, CONDENO a parte executada ao pagamento das 

custas/despesas processuais.

Ante o adimplemento do débito tributário, SUSPENDA-SE a ordem de 

penhora ou restrições, acaso expedida.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de setembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115708 Nr: 3020-37.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Lima de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 3020-37.2010.811.0011 – código: 115708

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Janio Lima de Souza

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Janio Lima de Souza, Cpf: 
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77299221187, Rg: 1.043.335-0 SSP MT Filiação: , data de nascimento: 

09/03/1975, brasileiro(a), natural de Fátima do sul-MS, casado(a), 

motorista, Endereço: Rua Sete, Em Frente Ao Nº 1.760, Bairro: Jardim São 

Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 160,35

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de JANIO LIMA DE SOUZA, ambos qualificados 

nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 160,35 (cento e 

sessenta reais e trinta e cinco centavos). A inicial foi recebida no dia 

16/12/2010 (fl. 08), oportunidade em que foi determinada citação do 

executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código 

Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116539 Nr: 3265-48.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yaritza Giselle Santiago San Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital: 30 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Yaritza Giselle Santiago San 

Miguel, Cpf: 74725939153, Rg: 141525 Filiação: Juan Santiago e de Edda 

Zulma San Miguel, data de nascimento: 09/05/1972, , natural de Ponce - 

puerto rico-, convivente, do lar, Endereço: Rua Projetada 03, Nº 146, 

Bairro: Cohab Parque da Serra, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

Nome e cargo do digitador:Wirdino Lauro França, estagiário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal em 

face de YARITZA GISELLE SANTIAGO SAN MIGUEL, ambos qualificados 

nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 130,18 (cento e trinta 

reais e dezoito centavos).

A inicial foi recebida no dia 20/12/2010 (fl. 20), oportunidade em que foi 

determinada citação do executado para pagar o débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva.

Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do 

inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal 

aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso.

 Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, vislumbrou-se 

que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional pelo despacho 

citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o feito fora 

alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente.

 Frise-se, que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato 

jurídico capaz de interromper o prazo prescricional.

 A prescrição intercorrente somente é verificada nos casos relacionados 

ao § 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a parte 

exequente permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover 

impulsos processuais adequados.

A demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário.

Dessa forma, como disposto alhures, o incontestável decurso do 

quinquênio prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação 

do executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio.

Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, 

com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.

CONDENO o executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que 

arbitro este último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, 

§ 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa 

ao ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas 

obrigações tributárias (TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 

28/01/2016).

Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

P.R.I.C.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33698 Nr: 4283-75.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 4283-75.2008.811.0011 – Código: 33698
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ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Batista da Silva, Cpf: 

62143395191, Rg: 937.392 SSP MT Filiação: Osvaldo da Silva e de Maria 

Aparecida Francisca dos Santos, data de nascimento: 14/07/1975, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, separado(a) judicialmente, 

lavrador / sitiante / domador de animais, Endereço: Sítio Santa Lúcelia, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 389,32

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de JOÃO BATISTA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 389,32 

(trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). A inicial foi 

recebida no dia 09/03/2009 (fl. 19), oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código 

Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ 

Oeste-MT, 20 de junho de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza 

de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166054 Nr: 2866-48.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 2866-48.2012.811.0011 – código: 166054

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol 

D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Fernando Neves dos Santos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Fernando Neves dos Santos Filiação: 

José Neves dos Santos e de Filimirna Maria de Jesus, data de nascimento: 

14/03/1922, brasileiro(a), , Endereço: Rua 27 de Fevereiro, S/nº, Bairro: 

Parque Morumbí, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/12/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 325,90

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de FERNANDO NEVES DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 325,90 

(trezentos e vinte cinco reais noventa centavos). Decisão de fls. 18 

determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, em razão do débito 

exequendo não ultrapassar o valor equivalente a 15 UPF’s. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 

do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Frise-se, que desde a constituição do crédito não 

houve qualquer ato jurídico capaz de interromper o prazo prescricional. A 

prescrição intercorrente somente é verificada nos casos relacionados ao 

§ 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a parte exequente 

permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover impulsos 

processuais adequados. A demora no deslinde do feito não decorreu por 

motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia 

proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de diligenciar, a 

fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se arrastasse além 

do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o incontestável 

decurso do quinquênio prescricional verificado entre a constituição do 

crédito tributário e a presente data, autoriza a este juízo o reconhecimento 

da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito 

tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, 

caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente 

execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 

6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e honorários, 

sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor executado, nos 

termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este 

quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento 

de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 

28/01/2016). Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de junho de 2017. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 90964 Nr: 4071-20.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brumathi Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT
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JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 4071-20.2009.811.0011 – código: 90964

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Brumathi Transportes Rodoviários Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Brumathi Transportes Rodoviários 

Ltda, CNPJ: 03688902000150, brasileiro(a), Endereço: Av. Fernando 

Correa da Costa, 6746, Bairro: São José, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/11/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 401,15

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de BRUMATHI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, ambos qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de 

R$ 401,15 (quatrocentos e um reais e quinze centavos). A inicial foi 

recebida no dia 16/12/2009 (fl. 18), oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. 

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do 

Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.”

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116485 Nr: 3223-96.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noelma Pereira Ribeiro Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 3223-96.2010.811.0011 – código: 116485

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Noelma Pereira Ribeiro Nascimento

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Noelma Pereira Ribeiro Nascimento, 

Cpf: 94668825700, Rg: 819.316 SSP ES Filiação: , data de nascimento: 

15/03/1968, brasileiro(a), casado(a), cabeleireira, Endereço: Rua Pascoal 

Moreira Cabral, 156, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 346,37

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de NOELMA PEREIRA RIBEIRO NASCIMENTO, 

ambos qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 

346,37 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos). A 

inicial foi recebida no dia 20/12/2010 (fl. 11), oportunidade em que foi 

determinada citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Com o advento da Lei Complementar 

118/2005, alterou-se a redação do inciso I, do artigo 174 do Código 

Tributário Nacional, sendo que, tal aplicação passou a incidir nos 

processos executivos fiscais com despacho inicial posterior à data de 

09.06.2005, o que vê-se no presente caso. Ocorre, no entanto, que em 

minuciosa análise processual, vislumbrou-se que, embora tenha sido 

interrompido o prazo prescricional pelo despacho citatório do executado 

(causa interruptiva da prescrição), o feito fora alcançado pela prescrição 

quinquenal intercorrente. Frise-se, que desde o despacho inaugural, não 

houve mais qualquer ato jurídico capaz de interromper o prazo 

prescricional. A prescrição intercorrente somente é verificada nos casos 

relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou quando a 

parte exequente permanece inerte, pelo quinquênio legal, sem promover 

impulsos processuais adequados. A demora no deslinde do feito não 

decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por 

inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de 

diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se 

arrastasse além do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o 

incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a 

decisão que ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, 

autoriza a este juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, 

DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com 

espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado 

ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este último em 

10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, 

ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da 

execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações tributárias 

(TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO 

eventual penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. 

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito”

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 116513 Nr: 3232-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 3232-58.2010.811.0011 - código: 116513

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Raimundo Gomes da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Raimundo Gomes da Silva, Cpf: 

35003340834 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Rua Madalena Mariana 

Marques, S/nº, Bairro: Jardim Aparecida, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 160,04

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de RAIMUNDO GOMES DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 160,04 

(cento e sessenta reais e quatro centavos). A inicial foi recebida no dia 

20/12/2010 (fl. 10), oportunidade em que foi determinada citação do 

executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código Nacional 

Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do 

inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal 

aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 

19 de junho de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.”

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 16126 Nr: 228-23.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vicente de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 228-23.2004.811.0011 – Código: 16126

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Francisco Vicente de Araujo

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Espólio de Francisco Vicente de 

Araujo, Cpf: 04226351894 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), autônomo, 

Endereço: Rua Antonio Tavares, 1366, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/02/2004

VALOR DA CAUSA: R$ 229,17

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: “O exequente, às fls. 56, informou o adimplemento de débito 

executado, conforme se denota no documento juntado à fl. 57, para 

ilustrar o propalado pagamento. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, 

embora a parte exequente informe o recolhimento das despesas 

processuais, não consta dos autos as documentações que atestem o 

alegado, deste modo, CONDENO a parte executada ao pagamento das 

custas/despesas processuais. Após o transito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 20 de fevereiro de 

2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito em Substituição Legal.

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256002 Nr: 39-54.2018.811.0011

 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: Maria Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 87/87v 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 03/05/2018, às 16h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250740 Nr: 3395-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Souza Cirqueira, Ana Salustiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 58/59 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 03/05/2018, às 14h45min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116101 Nr: 2587-33.2010.811.0011

 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: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMLF, EPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:, Eder Faustino Barbosa - OAB:11.566-A, 

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Considerando a manifestação do perito outrora nomeado às fls. 

3.134/3.134-v, revogo a sua nomeação.

Em face da perícia requerida e deferida nos autos, nomeio como perito, o 

C & L Contabilidade, R. Paulo Mendonça, 484 - Centro, Mirassol D'Oeste - 

MT, 78280-000, telefone 3241-1767, devendo indicar profissional, bem 

como apresentar proposta de honorários e demais dados, conforme 

decisão de fls. 3.134/3.134-v.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256096 Nr: 98-42.2018.811.0011

 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: Alzira Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 53 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 03/05/2018, às 16h15min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253708 Nr: 5087-28.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Xavier de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 51 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 03/05/2018, às 15h45 min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250740 Nr: 3395-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Souza Cirqueira, Ana Salustiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O RELATO.DECIDO.Inicialmente, denoto que a Autarquia Federal 

aventou preliminarmente a ausência de documento essencial para o 

deslinde da causa, salientado que não fora juntado a certidão de efetivo 

recolhimento à prisão do recuperando. De pronto, RECHAÇO a preliminar 

vindicada, porquanto às fls. 20/21 fora encartado aos autos o aludido 

documento. N’outro giro, vislumbro que o requerido arguiu como prejudicial 

de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

do ajuizamento da ação.Pois bem. Em que pese os argumentos 

expendidos pela Autarquia Federal, denoto que razão não lhe assiste, haja 

vista que a requerente entrou administrativamente com o pedido de 

concessão de auxilio reclusão em 20/06/2017 e o ajuizamento da ação se 

deu em 01/08/2017, ou seja, não há falar em prescrição 

quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais ou preliminares a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Desta forma, declaro o feito saneado.Fixo como questão 

controvertida a comprovação de dependência das requerentes. Constato 

a necessidade de proceder com a instrução do feito e, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2018 , às 14h45min.As 

partes deverão apresentar rol testemunhal com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, conforme art. 357, § 4º e 450, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.Intimem-se, expedindo o 

necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256002 Nr: 39-54.2018.811.0011

 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: Maria Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial 

de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

de aposentaria por idade rural no dia 08 de junho de 2017 e o ajuizamento 

da ação se deu em 09 de janeiro de 2018, ou seja, não há em que se falar 

em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 
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rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 demaio de 2018, a realizar-se às16h00, devendo 

as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 23 de 

março de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235526 Nr: 489-65.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 100/103, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:” Código 235526. José da Silva ajuizou a 

presente Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando que é 

portador de doença incapacitante e que é segurado da previdência social, 

fazendo jus ao benefício previdenciário pleiteado....... Diante do exposto, e 

com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS) ao pagamento do beneficio de aposentadoria por invalidez, 

no valor do salário mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez 

que restou configurada sua incapacidade total e permanente.....Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. ). 

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais na forma da 

Lei Estadual 7.603/01. Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau 

de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115526 Nr: 2453-06.2010.811.0011

 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: Mateus Carvalho Amil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 216/221, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:” Código 115526. Mateus Carvalho Amil, 

qualificado nos autos, ajuizou a presente ação em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por 

morte. .....Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o requerido a conceder a pensão por morte 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 ajuizamento da ação, qual seja, 25 de 

outubro de 2010. ....Por força do item 1.288 do CNGJ declaro: I – Mateus 

Carvalho Amil; II - benefício previdenciário de pensão por morte; III - no 

valor de um salário mínimo vigente; IV - 25 de outubro de 2010; V- no valor 

de um salário mínimo vigente; VI - 25 de outubro de 2010......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 .......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, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.....Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de 

acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil....P. R. I. 

Cumpra-se.....Mirassol D’Oeste – MT, 16 de março de 2018.....Edna Ederli 

Coutinho... Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256564 Nr: 321-92.2018.811.0011

 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: Cleverson Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. da Costa Mercado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Penha - OAB:SP / 

253.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 25, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Indefiro o pedido de fls. 230, pois, nos termos 

do art. 334, §4º, inciso I, do NCPC, a audiência de conciliação ou mediação 

não se realizará: I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual; [...] (grifou-se)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166700 Nr: 3094-23.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arcendina Fontes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Érica Cristina Ártico - OAB:17.432/B, Fabiano 

Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane Assunção Beltramini - 

OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 112, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista a inércia das partes em face 

ao cálculo elaborado pelo Contador do Juízo encartado à fl. 111, 

HOMOLOGO-O para que surta seus efeitos. Expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por 

este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, 

por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

conforme for o caso, nos moldes solicitado pelo (a) causídico (a), 

fazendo-se o adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete. Em nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210143 Nr: 2056-05.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Beraldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 42, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"HOMOLOGO o cálculo de fl. 41/41-vº para que 

surta seus efeitos. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 
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Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, conforme for o caso, 

nos moldes solicitado pelo (a) causídico (a), fazendo-se o adimplemento 

na ordem de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, 

sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete. Em nada 

mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115196 Nr: 3650-93.2010.811.0011

 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: Christiano Prado de Souza Freire, João Carlos Prado de 

Souza Freire, Alessandra Prado Souza Freire, Juraci Prado de Souza 

Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 139, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se o teor dos documentos 

carreados às fls. 133/138, em que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado, determino que seja oficiado o Departamento da Conta 

Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação do numérico depositado 

e, na sequência, expeça-se alvará para liberação dos valores para a 

conta bancária indicada pela parte exequente. Empós, dê-se vista dos 

autos a parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-se, desde já, que o silêncio será interpretado como quitação 

total do débito.

Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e façam-me concluso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258270 Nr: 1044-14.2018.811.0011

 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: Elaine Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 11 de maio de 2018, as 16h00, bem como de que, o autor será 

intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 181869 Nr: 1275-17.2013.811.0011

 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: Geni Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso, Angelo Noel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 106, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Portanto, deverá o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência 

econômica da parte sucumbente para que possa exigir o pagamento das 

custas e despesas processuais, assim como dos honorários de 

sucumbência, o que não ocorreu no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de fls. 99. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 96 

e, nada mais sendo requerido pelas partes, "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206556 Nr: 1294-86.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minas Tur Transporte Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, IURI SEROR CUIABANO - OAB:10838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hanna Kágiza Pomar 

Nogueira Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 83/84, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, com supedâneo no art. 

924, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face da extinção total da dívida em sede 

administrativa. Isento a parte exequente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Em contrapartida, condeno a Fazenda Municipal ao pagamento 

de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (quinze 

por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil (REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017) 

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."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253624 Nr: 5049-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Bernardes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 21/22, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial e, por consectário, 

EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do NCPC. Condeno o embargante ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, cujo valor fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, 

junte-se cópia desta sentença aos autos principais, após, arquivem-se 

com as anotações e baixas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250738 Nr: 3393-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Camilo Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 145/147, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, apesar 

da identificação dos requisitos ensejadores para o recebimento de 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

eis que os valores apurados no decorrer do trâmite processual são 

equivalentes aos que já foram pagos pela via administrativa ao autor. 

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, 
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suspendo a exigibilidade de tal obrigação, pois a parte é beneficiária da 

Justiça gratuita. Considerando que a parte sucumbente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (art. 98, §1º, VI), CONDENO o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários periciais, os quais perfazem a 

quantia de R$ 1000,00 (mil reais) (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 

1511146 SC 2015/0008419-1). Ao arremate, intime-se o requerido para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, conta bancária para devolução 

do valor depositado à fl. 140-vº. Com a juntada da manifestação, 

expeça-se alvará de devolução para a conta bancária oportunamente 

informada. Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234624 Nr: 4607-21.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ZARZENON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 180/182, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, apesar 

da identificação dos requisitos ensejadores para o recebimento de 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

eis que os valores apurados no decorrer do trâmite processual são 

equivalentes aos que já foram pagos pela via administrativa ao autor. 

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, 

suspendo a exigibilidade de tal obrigação, pois a parte é beneficiária da 

Justiça gratuita. Considerando que a parte sucumbente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (art. 98, §1º, VI), CONDENO o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários periciais, os quais perfazem a 

quantia de R$ 1000,00 (mil reais) (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 

1511146 SC 2015/0008419-1). Ao arremate, intime-se o requerido para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, conta bancária para devolução 

dos valores depositados nos autos a título de honorários periciais. Com a 

juntada da manifestação, expeça-se alvará de devolução para a conta 

bancária oportunamente informada.

 Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240775 Nr: 3312-12.2016.811.0011

 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: Weslei Dias Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 83/85, cujo teor/dispositivo transcrevo: " Destarte, considerando 

que Weslei Dias Martins é herdeiro colateral de Alexandro Dias Martins (in 

memorian), entendo que é parte legítima para receber a indenização 

pleiteada nesta demanda. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial para CONDENAR a demandada Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT ao requerente Weslei Dias 

Martins. O valor acima deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data em 

que se deu o sinistro, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, 

ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249745 Nr: 2927-30.2017.811.0011

 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: Jaime Esteves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 90/93, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a empresa 

requerida ao pagamento do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à 

parte autora, a título de indenização pelo dano moral sofrido, que será 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação inicial e 

devidamente corrigido desde a publicação da presente sentença pelo INPC 

(cf. art. 406 do Código Civil e art. 161 do Código Tributário Nacional), 

conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no 

AREsp 386.539/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14/02/2014). Em razão da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, 

verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251032 Nr: 3561-26.2017.811.0011

 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: Sirleia Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 177/179, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, apesar 

da identificação dos requisitos ensejadores para o recebimento de 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

eis que os valores apurados no decorrer do trâmite processual são 

equivalentes aos que já foram pagos pela via administrativa à parte autora. 

Condeno a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, 

suspendo a exigibilidade de tal obrigação, pois a parte é beneficiária da 

Justiça gratuita. Considerando que a parte sucumbente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (art. 98, §1º, VI), CONDENO o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários periciais, os quais perfazem a 

quantia de R$ 1000,00 (mil reais) (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 

1511146 SC 2015/0008419-1). Ao arremate, intime-se o requerido para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, conta bancária para devolução 

do valor depositado às fls. 164/165.

Com a juntada da manifestação, expeça-se alvará de devolução para a 

conta bancária oportunamente informada. "

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250520 Nr: 3289-32.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Sandro Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 183/185, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, apesar 

da identificação dos requisitos ensejadores para o recebimento de 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

eis que os valores apurados no decorrer do trâmite processual são 

equivalentes aos que já foram pagos pela via administrativa ao autor. 

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, 

suspendo a exigibilidade de tal obrigação, pois a parte é beneficiária da 

Justiça gratuita. Considerando que a parte sucumbente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (art. 98, §1º, VI), CONDENO o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários periciais, os quais perfazem a 

quantia de R$ 1000,00 (mil reais) (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 

1511146 SC 2015/0008419-1). Ao arremate, intime-se o requerido para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, conta bancária para devolução 

dos valores depositados nos autos a título de honorários periciais. Com a 

juntada da manifestação, expeça-se alvará de devolução para a conta 

bancária oportunamente informada.

 Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156786 Nr: 2547-80.2012.811.0011

 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: Adriano Gomes de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 215/217, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, e não 

estando presentes os requisitos ensejadores para o recebimento de 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

peça inicial, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, 

suspendo a exigibilidade de tal obrigação, pois a parte é beneficiária da 

Justiça gratuita. Considerando que a parte sucumbente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (art. 98, §1º, VI), CONDENO o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários periciais, os quais perfazem a 

quantia de R$ 1000,00 (mil reais) (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 

1511146 SC 2015/0008419-1). Ao arremate, intime-se o requerido para 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, conta bancária para devolução 

dos valores depositados nos autos a título de honorários periciais. Com a 

juntada da manifestação, expeça-se alvará de devolução para a conta 

bancária oportunamente informada.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010406-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 (ADVOGADO)

ANA ELOIZA CARDOZO OAB - MS15478-O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo com a INTIMAÇÃO da parte exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, tendo em vista que restou 

infrutífera a missiva expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-52.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Tendo em vista que os requeridos não cumpriram a liminar 

deferida nos autos, consistente no fornecimento do medicamento indicado 

na inicial, de uso contínuo, defiro o pedido o postulado pela parte 

requerente no ID 11190950, a fim de determinar as seguintes 

providências: I - Imediato bloqueio on-line das verbas públicas do Estado 

de Mato Grosso na importância de R$ 2.114,79 (dois mil, cento e quatorze 

reais e setenta e nove centavos), conforme orçamento apresentado no ID 

9484732, pelo critério do menor preço. II - Após o bloqueio e vinculação à 

Conta Única do Poder Judiciário, deverá a Secretaria transferir o 

respectivo valor à conta bancária informada nos autos. Em seguida, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, carrear aos 

autos o comprovante da aquisição do medicamento pleiteado. Cumpra-se, 

URGENTEMENTE. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-37.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. A desídia da parte autora culminou na integral 

frustração do procedimento, impedindo que o processo atingisse 

satisfatoriamente o seu objetivo. A parte promovente, apesar de intimada 

para dar prosseguimento ao feito, cumprindo diligência que lhe competia, 

não o fez, quedando-se inerte. De fato, restou patente nos autos o 

desinteresse da parte requerente em dar prosseguimento ao processo. 

Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito. 

Custas e despesas processuais eventualmente pendentes pelo 

requerente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de 

março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-02.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 
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(ADVOGADO)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. A desídia da parte autora culminou na integral 

frustração do procedimento, impedindo que o processo atingisse 

satisfatoriamente o seu objetivo. A parte promovente, apesar de intimada 

para dar prosseguimento ao feito, cumprindo diligência que lhe competia, 

não o fez, quedando-se inerte. De fato, restou patente nos autos o 

desinteresse da parte requerente em dar prosseguimento ao processo. 

Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito. 

Custas e despesas processuais eventualmente pendentes pelo 

requerente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de 

março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SALVIONI ARAGON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face da executada 

OI S/A. É de conhecimento público que a executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano 

de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, 

para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando 

que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela 

Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, todos 

os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos 

foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo ser 

pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial. - DOS 

CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: Quanto aos créditos que 

possuem fato gerador posterior ao processamento da recuperação 

judicial, como no caso, trânsito em julgado da sentença em 22.11.2017, 

conforme ID 10801846, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, intime-se a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Retifica-se as datas do Termo de Audiência anexado nestes autos, onde 

está a data 02 de abril de 2018, o correto é 06 de abril de 2018, bem como 

onde está a data 09 de abril de 2018, o correto é 13 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Retifica-se as datas do Termo de Audiência anexado, no qual onde está a 

data 02 de abril de 2018, o correto é 06 de abril de 2018, bem como onde 

está 09 de abril de 2018, o correto é 13 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Retifica-se as datas do Termo de Audiência anexado nestes autos, no 
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qual onde está a data 02 de abril de 2018, o correto é 06 de abril de 2018, 

bem como onde está a data 09 de abril de 2018, o correto é 13 de abril de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-95.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR WILLIAN DE FREITAS (EXEQUENTE)

CIELEN SULAINE DE PAULA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA BORGES BERNARDES (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, determino: I – A conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença. II – Intime-se a parte executada, por 

meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação 

e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, intime-se a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171470 Nr: 4554-45.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 171470

Vistos, etc.

Primeiramente, determino o cumprimento da decisão de fls. 446.

No mais, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do 

cálculo de pena de fl. 447, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 1654-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 PROCESSO/CÓD. Nº 107607 Vistos etc.Cuida-se de pedido formulado por 

Fernando Lima da Costa, onde pretende autorização de saída temporária 

para visitar familiares no período natalino, sendo que atualmente cumpre 

pena em regime fechado.O parecer do Ministério Público foi contrário (fl. 

548).É o relato. Decido.O pleito do recuperando não merece prosperar, 

pois o benefício pretendido somente é permitido aos apenados que 

cumprem pena em regime semiaberto, conforme determina o art. 122, 

caput, da Lei 7.210/1984 (LEP), deste modo, com esteio no art. 66, IV, 

INDEFIRO o requerimento em tela. Nesse sentido, trago a lume o 

entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. (...)Não há que se falar em 

intempestividade quando o Agravo em Execução é interposto no prazo 

previsto no art. 586 do CPP em consonância com a Súmula 700 do STF. O 

art. 122 II da LEP autoriza a saída temporária para estudos "extramuros" 

apenas aos reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto, 

cumpridos os requisitos do art. 123 da mesma Lei. Aos condenados que 

cumprem pena em regime fechado somente é permitida a saída para 

trabalho externo, nos moldes do art. 36 do CP. (AgExPe 154201/2016, 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)No mais, 

considerando as novas remições à fl. 541, proceda-se com a atualização 

do cálculo de pena, e na sequência, dê-se vista às partes para 

manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa.Após, 

voltem-me conclusos para homologação.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda Chaves 

Alencar F. LimaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241493 Nr: 3647-31.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:8470/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 241493

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a presente ação já transitou em julgado, conforme fl. 

266, cumpram-se as deliberações finais da sentença.

 Expeça-se guia de execução definitiva em nome do acusado Geraldo 

Humberto Gonçalves Estorari, consoante sentença de fls.137/143.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 21717 Nr: 1818-98.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverson Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 21717

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Heverson Luiz de Souza, 

apenado definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa, na qual teve a pena restritiva de direito de prestação de 

serviços a comunidade substituída por pena pecuniária consistente na 

entrega de cestas básicas, cuja sentença transitou em julgado em 
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01.12.2003.

Decido.

Após, aplicada às condições em audiência de admonitória (fls. 54/55), o 

recuperando cumpriu parcialmente a pena (fls. 136), tendo evadindo-se do 

local ensejando sua regressão de regime (fls. 144/146).

Sendo assim, verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, 

ante o decurso do lapso temporal de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, 

inciso V, do CP, por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do 

referido diploma legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando, qualificado nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236159 Nr: 820-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei da Silva Quintino, Edelson Mendes da 

Rocha, Adeclair Araujo da Silva, Valdir Caldeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19579/O, Defensor Público de Mirassol D´Oeste - OAB:, JOSE 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098, Karinne Daydame 

Pedroso Rennó - OAB:18896, MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 236159

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl.1478), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

certificada a intimação dos réus, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45789 Nr: 1203-04.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcon Restaurante Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCON RESTAURANTE LTDA ME. 

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: 29/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de MARCON 

RESTAURANTE LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA Nº 20101792, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1792/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.363,05

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27868 Nr: 875-50.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pavoni & Naves Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jauro Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:MT 11.785, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51188 Nr: 2223-93.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSS, INS, GNGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 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 executada, por seu advogado, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 13.883,14 (treze mil oitocentos e três reais e quatorze 

centavos), PROVE QUE JÁ O FEZ OU JUSTIFIQUE SUA IMPOSSIBILIDADE 

DE FAZÊ-LO SOB PENA DE SER-LHE DECRETADA PRISÃO CIVIL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54426 Nr: 1909-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espaço Gourmet Restaurante Choperia, 

Pizzaria e Sorveteria Ltda, Paulo Sergio Giumbelli, Ana Carina Pinto 

Cardoso Goularte

 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 Exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 71, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111006 Nr: 6527-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. Metalúrgica Ltda - ME, Ademir Rissi

 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 do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 60, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96916 Nr: 4406-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-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 Exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 37, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72051 Nr: 554-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamilson Nunes de Almeida

 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 Exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 96, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82166 Nr: 238-50.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCIR THOMAS KREUZ

 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 do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 75, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97131 Nr: 4534-81.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON FABIO EUZEBIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-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 exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 37, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111284 Nr: 6713-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Al Comercio de Tecidos LTDA ME, Alexandre 

Lopes de Oliveira, Adriana da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do 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. 50, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83613 Nr: 1169-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 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 Requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 56, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74012 Nr: 2532-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, Cpf: 

01425352499, Rg: 2.063.189, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(CINCO) DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto 

COMPARECER À DEFENSORIA PÚBLICA DE NOVA MUTUM, PARA 

PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO AO PROCESSO..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 26 de março de 2018
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Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54284 Nr: 1770-64.2012.811.0086

 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: Antonio da Silva Klee Junior - Me (tenoMetal), Antonio 

da Silva Klee Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marzari - OAB:MT 15.507, 

Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13124-B, Raquel Casonatto - 

OAB:MT 10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DA SILVA KLEE JUNIOR - ME 

(TENOMETAL), CNPJ: 11089128000190 e atualmente em local incerto e 

não sabido ANTONIO DA SILVA KLEE JUNIOR, Cpf: 57204551087, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto DAR O DEVIDO ANDAMENTO NO PROCESSO..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 26 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 1945-58.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Antonio Costa Cardoso, Valdivino 

Jeronimo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO, 

Cpf: 05889375172, Rg: 0251727-2, Filiação: Sebastião Justino Soares e 

Lindopha Justino Carvalho, brasileiro(a), agente de meio ambiente - sema. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscritor, (...) vem perante Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA observado o rito ordinário, em desfavor 

dos requeridos MARCELO ANTONIO COSTA (...) e VALDEVINO JERONIMO 

DE CARVALHO (...), pelas razões fáticas e de direito a seguir aduzidas: 

(...) No dia 22 de novembro de 2010 às 18 horas a Policia Civil de Nova 

Mutum prendeu em flagrante os requeridos, portando três cheques 

referentes ao recebimento de propina durante a atividade de fiscalização 

nos aviários integrados à empresa BRF - Brasil Foods, neste municipio de 

Nova Mutum. Os fiscais da SEMA ao realizarem vistorias nos aviários 

integrados à empresa BRF - Brasil Foods, antes de emitir a guia de 

infração da multa, cobravam (exigiam) a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) chegando a pedir até vinte mil reais dos avicultores, e ainda 

diziam que esse valor poderia ser "negociavel", para que o auto de 

infração não fosse emitido. Conforme se infere dos Termos de 

Declarações em anexo, os fiscais Marcelo e Valdinino, chegavam nos 

aviários e ameaçavam os proprietários dizendo que existiam muitas 

irregularidades, que a multa seria muito alta e que havia até a possibilidade 

de fechar os aviários. (...). O departamento jur[idico da empresa BRFoofs, 

representado pela advogada Dra. Priscila de Oliveira Russo, ao tomar 

conhecimento do ocorrido através de denuncias feitas pelos próprios 

avicultores, levou a informação ao Promotor de Justiça Criminal, Dr. Pedro 

Figueiredo da Silva, que juntamente com a Policia Civil, efeturam a prisão 

em flagrante delito dos requeridos, os quais portavam os cheques nos 

valores descritos nos depoimentos, cujas cópias seguem anexas. É tão 

evidente o ato ilicito praticado pelos representados, que a 

Superintendencia de Fiscalização - SUF através de CI N. 0737/SUF/2010 

de 23 de novembro de 2010, solicitou ao Secretário de Estado do Meio 

Ambiente o afastamento de ambos, da Superintendencia, e instaurou 

Processo Administrativo Disciplinar através da Portaria n. 207, de 

26/11/2010 publicada no DOE em 29/11/2010, conforme documentos 

anexos. (...). Pelo exposto, o Ministério Público requer: 1) a notificação dos 

requeridos para oferecerem manifestação por escrito, dentro do prazo de 

15 (quinze) dias (art. 17, §7º, LIA); 2) o recebimento da inicial (art. 17, §9º, 

LIA); 3) a citação dos requeridos Marcelo Antonio Costa Cardoso e 

Valdevino Jeronimo de Carvalho (ART. 17, §10, LIA), para oferecerem 

contestação, sob pena de revelia; (...). Atribui-se à causa, para efeitos 

fiscais, o valor de R$ 622,00 (seiscentos e vnte e dois) reais

Despacho/Decisão: Vistos.Em tempo, considerando que o requerido 

Valdivino foi notificado por edital, por estar em lugar incerto e não sabido, 

conforme se verifica à fl. 335, determino sua citação por edital. Em relação 

ao requerido Marcelo Antônio Costa Cardoso, cite-se no endereço de fl. 

357.No mais, mantenho incólume a decisão de fl. 362.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 26 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38073 Nr: 1071-15.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Matschinske (Espólio), Thais Zelene 

Ramos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a Dra. Suzye Maria José 

Conceição Martins do Nascimento para que proceda a devolução, na 

Secretaria, dos autos em epígrafe, no prazo de 24 horas (vinte e quatro 

horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41965 Nr: 1330-73.2009.811.0086

 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): Daniel Barosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 440 de 793



PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. Vinícius Pereira Muller 

para que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em epígrafe, no 

prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79526 Nr: 2696-74.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvide Onerinez Nicolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Nicolini (Espolio), O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a Dra. Suzye Maria José 

Conceição Martins do Nascimento para que proceda a devolução, na 

Secretaria, dos autos em epígrafe, no prazo de 24 horas (vinte e quatro 

horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91877 Nr: 1131-07.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Delci Conte, Evanice Salet Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Angela Conte - OAB:MT 

11.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a Dra. Liliane Angela Conte 

para que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em epígrafe, no 

prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79526 Nr: 2696-74.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvide Onerinez Nicolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Nicolini (Espolio), O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. Vinícius Pereira Muller 

para que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em epígrafe, no 

prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47265 Nr: 2689-24.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Dario de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciny Alves de Brito ("Maguila"), Maria 

Auxiliadora Figueiredo Lemes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Junior - OAB:10259

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. Onofre Roncato para 

que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em epígrafe, no prazo 

de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41580 Nr: 958-27.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina de Oliveira Curbani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Pereira da Silva 

- OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. Onofre Roncato para 

que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em epígrafe, no prazo 

de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111399 Nr: 6770-69.2017.811.0086

 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: LD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. Jonas Henrique Meldola 

da Silva para que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em 

epígrafe, no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38455 Nr: 73-62.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorino Prigol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Novo 

Horizonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a Dra. Aldorema Viana 

Reginato para que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em 

epígrafe, no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90941 Nr: 523-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMM, APMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. Luan de Moraes 

Wieczorek para que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em 

epígrafe, no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca 
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e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95244 Nr: 3218-33.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Alexandra da Cruz Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Aldo Luis Hota, 

Sociedade Beneficente São Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Sônia de 

Fátima da Silva - OAB:18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. André de Almeida Vilela 

para que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em epígrafe, no 

prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81632 Nr: 4418-46.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Carlos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. Onofre Roncato para 

que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em epígrafe, no prazo 

de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52284 Nr: 3299-55.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Antonio Devenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária 

nº15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o Dr. Edinaldo Ortiz dos 

Santos para que proceda a devolução, na Secretaria, dos autos em 

epígrafe, no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111300 Nr: 6720-43.2017.811.0086

 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: Marino Gustavo Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do mesmo 

Codex.Indefiro o pedido formulado pelo autor na alínea “a” de fls. 08, para 

que fosse determinado ao INSS para trazer aos autos o processo de 

concessão do benefício previdenciário, conforme determinado pelo artigo 

11, da Lei 10.259/2001, porque tal diploma legal é a Lei dos Juizados 

Especiais Federais, inaplicável à Justiça Estadual, tampouco aos 

processos que seguem o rito ordinário, que devem obedecer ao Código de 

Processo Civil, sendo que a parte requerida instruirá sua contestação com 

os documentos que entender pertinentes e, considerando que o 

magistrado é o destinatário da prova, poderá ser determinada a sua 

produção ao longo da fase instrutória.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76942 Nr: 530-69.2014.811.0086

 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: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84168 Nr: 1502-05.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Santana dos 

Santos - OAB:SE 7.192

 DECRETO a prisão civil de JOSÉ LITO SENA, qualificado e individualizado 

nestes autos, por 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas no decorrer do processo.Destarte, em 

obediência ao artigo 528, § 3°, do CPC, determino que seja realizado o 

protesto extrajudicial da sentença proferida no processo n°. 1.140/2012, 

encartada às fls. 10/11, proferida pela Vara Única da Comarca de 

Patrocínio Paulista/SP, pelo Cartório do 2° Ofício de Nova 

Mutum/MT.Outrossim, inclua-se o mandado de prisão na central de 

mandados do Estado bem como proceda-se o seu encaminhamento à 

DEPOL de Nova Mutum/MT e de Nossa Senhora Aparecida/SE.Ressalte-se 

que a prisão civil poderá ser suspensa em caso de pronto pagamento da 

totalidade da execução, acrescida das prestações vencidas após o 

ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que pensão alimentícia é 

obrigação de trato sucessivo.Por fim, deve o Sr. Oficial de Justiça e a 

Autoridade Policial encarregada do cumprimento do mandado prisional 

observar que, por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido 

ser recolhido em cela apropriada, ou seja, separadamente de criminosos 

comuns.Proceda-se ao cumprimento do mandado de prisão civil no 

endereço indicado às fls. 26 e 37.Decorrido o prazo de 60 (sessenta dias) 

ou efetuado o pagamento integral do débito exequendo, expeça-se 

incontinenti o alvará de soltura, colocando o executado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo não tiver que permanecer 

preso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73198 Nr: 1718-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a citação dos requeridos já foi tentada em diversos 

endereços, sendo que em todas as vezes foi inexistosa, antes de 

apreciar o pleito para citação por edital, determino que seja diligenciado 

por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos órgãos 

conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço dos requeridos, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40641 Nr: 3534-27.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de hasta publica do bem penhorado à fl. 84, bem 

como ante o lapso temporal decorrido desde a penhora até a presente 

data, expeça-se novo mandado de avaliação do bem penhorado.

 Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem quanto a 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para requererem o que 

lhes forem de direito, sob pena de extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80527 Nr: 3703-04.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Miranda de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em 

favor de ROSELI MIRANDA DE MATOS, em face do MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, para que este fornecesse à 

requerente o tratamento a sua enfermidade.

Às fls. 71/75, sentença julgando procedente a ação para condenar os 

requeridos a fornecerem o tratamento médico adequado, com médico 

especialista para o tratamento e cura da enfermidade que a assola, bem 

como o fornecimento de todos os procedimentos decorrentes, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

 Às fls. 127/131, decisão monocrática em que foram reduzidos os 

honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

 Às fls. 135/138, foi informado o falecimento da autora, bem como os 

herdeiros pugnaram pela a habilitação nos autos.

 Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Desta feita, a concessão da vaga em tratamento concedido na sentença 

de fls. 71/75 é personalíssima, motivo pelo qual somente pode ser 

pleiteado pela própria pessoa, e o benefício não pode ser destinado a 

seus possíveis herdeiros, tendo em vista a ausência de interesse e 

legitimidade de parte, motivo pelo qual INDEFIRO a habilitação de herdeiros 

nestes autos.

Ante o exposto, haja vista a demonstração do óbito da demandante, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso IX do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que beneficiária da justiça 

gratuita.

Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95402 Nr: 3307-56.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cezar Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes todos os requisitos do artigo 300 do CPC, 

CONCEDO ao autor a TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar ao INSS 

que restabeleça o benefício do auxílio doença em favor do requerente 

LUIZ CEZAR BATTAGLINI, a contar da cessação indevida do benefício, em 

04/05/2016, sob pena de multa.Para o cumprimento da decisão, fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias.Intimem-se as partes da presente 

decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84973 Nr: 1936-91.2015.811.0086

 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: Afonso Elio Pellenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno da carta precatória expedida para oitiva das testemunhas 

arroladas pelo autor, cujos depoimentos estão consignados no CD-R 

encartado às fls. 152, declaro encerrada a instrução processual.

Portanto, intimem-se as partes para a apresentação das alegações finais 

no prazo legal.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75158 Nr: 3713-82.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:MT 14.690-O, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar 

nos autos acerca da consulta de fl. 134, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87248 Nr: 3241-13.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA THAIS DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo 

para julgar este feito e, por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de 

Diamantino/MT.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Intimem-se.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93682 Nr: 2262-17.2016.811.0086

 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: Arlindo Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onorino Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, observados os ditames do artigo 1.783-A do Código Civil, 

JULGO PROCENDETE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC e NOMEIO ARLINDO FACCIO e JOSÉ FACCIO como apoiadores de 

decisão do requerente ONORINO FACCIO, pelo período de três anos, para 

o desempenho dos seguintes atos, conforme requerimento 

expresso:a)Preenchimento e assinatura do documento necessário ao 

reconhecimento de firma (cartão de assinatura) no Cartório do Segundo 

Ofício de Nova Mutum/MT;b)Assinar a rogo pelo apoiado ou juntamente 

com ele, perante à Prefeitura de Nova Mutum/MT e aos Cartórios do 

município, quaisquer documentos necessários à transferência para o 

nome do apoiado ou para o nome de quem ele indicar, do lote n°. 001, 

quadra 96-B, localizado na Rua das Azaleias, 424N, bairro Jardim, em 

Nova Mutum/MT, vez que o imóvel ainda seria de titularidade do município 

de Nova Mutum/MT;c)Assinar a rogo pelo apelado ou juntamente com ele, 

perante quaisquer entidades privadas ou públicas da administração direta 

ou indireta, especialmente junto à Prefeitura e aos Cartórios do Município 

de Nova Mutum/MT, Corpo de Bombeiros e CREA/MT, quaisquer 

documentos necessários à execução de obras de construção civil que o 

apoiado venha a desenvolver no lote n°. 001, quadra 96B, na Rua das 

Azaleias, 424N, no bairro Jardim, em Nova Mutum/MT.Determino que os 

apoiadores de decisão prestem contas anualmente acerca dos atos 

desempenhados pelo autor, de caráter negocial e patrimonial.Proceda-se à 

inscrição desta sentença junto ao Cartório de Registro Civil e Pessoas 

Naturais e publique-se no sítio eletrônico do TJMT e na plataforma de 

editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 

01 vez, e no órgão oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 755, § 3°, do CPC.Intimem-se o apoiado e os 

apoiadores a assinar o termo de compromisso, descrito no artigo 1.783-A, 

§ 1°, do Código Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95282 Nr: 3242-61.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joice Joana Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório.Fundamento e decido.Analisando detidamente os autos, 

verifico que o pedido formulado pela parte autora na petição inicial não diz 

respeito à aposentadoria híbrida, que mescla os períodos de trabalho rural 

com trabalho urbano, conforme quer fazer crer às fls. 49/55.Na exordial é 

mencionado apenas sobre a suposta qualidade de segurada especial da 

requerente, pois exerceria trabalho de natureza rural, em regime de 

economia familiar, bem como já teria alcançado a idade mínima para a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

preconizada no artigo 48, § 1°, da Lei 8.213, § 1°, do CPC. Logo, se a 

autora deseja alterar o pedido e a causa de pedir, considerando que já 

houve a citação do requerido com a apresentação de contestação, 

inclusive, a mudança somente pode ser realizada nos autos com o 

consentimento do demandado, haja vista que ainda não foi proferida 

decisão saneando o feito em epígrafe.Nesse sentido é a redação do artigo 

329, do Código de Processo Civil, vejamos:Art. 329. O autor poderá:I - até 

a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu;II - até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar.Parágrafo único. Aplica-se o disposto 

neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.Portanto, tendo 

em vista que ainda não foi proferida decisão de saneamento do feito, 

determino a intimação do INSS, mediante carga dos autos, para que se 

manifeste a respeito do pedido da parte autora para alteração do pedido e 

da causa de pedir no feito em epígrafe, para aposentadoria por idade de 

natureza híbrida, prevista no artigo 48, § 3°, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após a vinda da manifestação do requerido, ou decorrido o 

prazo em branco, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

decisão.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97990 Nr: 5105-52.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Muzzi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito 

etário.Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27 / 06 / 2018, às 15 h 00 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas 

partes.Saliento que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.Outrossim, as partes terão o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentar a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 

4°, do CP, sob pena de preclusão.Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 421-16.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODIR GIOPATTO TRANSPORTES E LOGISTICA, Leodir 

Giopatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota Oeste S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:MT 15.110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Cite-se a requerida no endereço constante da inicial para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando-se a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Tendo em vista que o autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pela ré qualquer das matérias 
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enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98106 Nr: 5177-39.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Willian de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REVOGO a nomeação realizada e nomeio como perito o Dr. Rodrigo 

Mustafa de Albuquerque, podendo ser localizado à Rua dos Jatobás, n°. 

684, apto 08, bairro Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o 

telefone n°. 065 99958-8133, sendo que o laudo deverá ser entregue no 

prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia.A título de 

remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal, em virtude da especialização do profissional, 

bem como pelo fato de que é um dos poucos médicos desta Comarca 

cadastrado no referido sistema.Intimem-se as partes para exercer o 

disposto no artigo 465, § 1°, inciso I, do CPC.Após, a intimação do perito 

para a realização da perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos. Fica desde já determinado que o profissional agende 

data para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal.Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77722 Nr: 1219-16.2014.811.0086

 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: Anderson Bezerra Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

52683893000, Rg: 104.780.301-8, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente na entrega do seguinte(s) bem(s): 600 (SEISCENTAS) SACAS 

DE SOJA. @_valorDebitoEF_ especificado na petição inicial em resumo 

abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, 

CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 

prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: AS PARTES FIRMARAM INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 600 SACAS DE SOJA DE 60 KG 

CADA EM 26 DE JUNHO DE 2003, SEM FORÇA EXECUTIVA. O PRODUTO 

DEVERIA SER ENTREGUE PELO SR. DARCI DAL'MOLIN EM NOME DO 

REQUERENTE, NA EMPRESA AMAGGI ARMAZÉNS GERAIS DE NOVA 

MUTUM MT, ATÉ O DIA 30/03/2004. OCORRE QUE ATÉ A PRESENTE DATA 

NÃO HOUVE O RECEBIMENTO DE REFERIDO CRÉDITO.

Despacho/Decisão: Processo nº: 1219-16.2014.811.0086 (Código 

77722)Requerente: Anderson Bezerra AragãoRequerida: Sérgio José dos 

SantosVistos.Recebo a emenda a inicial por estar em conformidade com 

os preceitos legais.Analisando os autos, verifico que a pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente, nos termos do artigo 1102-A do Código de 

Processo Civil.Assim, defiro de plano, a expedição do mandado, com 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do 

artigo 1102-B do CPC, anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(artigo 1102-C, § 1º, do CPC) fixados, entretanto, estes, para o caso de 

não cumprimento no valor de 10% sobre o valor da causa.Conste, ainda, 

no mandado que, nesse prazo, o requerido poderá oferecer embargos e, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, na forma do 

artigo 1102-C, segunda parte, do CPC.Cite-se, na forma requerida, com as 

advertências legais.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Nova Mutum/MT, 25 de junho de 2014.Myrian 

PavanJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78766 Nr: 2012-52.2014.811.0086

 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: JdJSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANA PEREIRA DE ARAUJO VIANA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Divórcio Litigioso proposta em 

face do requerido, objetivando a decretação do divórcio. A parte Autora 

argumenta que casou-se com a parte Requerida em 07/03/2008 pelo 

regime de comunhão parcial de bens, não adveio nenhum filho. Dando o 

valor da causa o montante de R$ 724,00.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a requerida está em local 

incerto e não sabido, bem como a parte autora e este juízo não lograram 

êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada 

por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em caso de inércia do 
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requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, como curadora 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 2838-83.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 445-83.2014.811.0086

 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 Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47423 Nr: 2847-79.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirilo Wanderlei Ferst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Sérgio de Oliveira Martins, Elpidio da 

Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos para 

a Comarca de Porto Murtinho/MS e Campo Grande/MS, e/ou sua devida 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75790 Nr: 4368-54.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda., Adir 

Freo, Marlon Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Intimá-lo ainda 

para que pague as custas das cartas precatórias expedidas nos autos ou 

as retire para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80615 Nr: 3768-96.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laer Emmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 65/67, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 1397-33.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Gustavo Rodrigo 

Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da inicial, a fim viabilizar a 

expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51576 Nr: 2606-71.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique retire o Edital de Citação para publicação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70867 Nr: 3381-52.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONCEIÇÃO JANUÁRIO DA SILVA, Cpf: 

91429110104, Rg: 1058214-3, Filiação: Maria Ferreira da Silva e José 

Januário da Silva, data de nascimento: 08/12/1973, brasileiro(a), natural de 

Coxim-MS, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. .

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, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 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

 Vistos em substituição legal.

Ante o teor da certidão de fls. 157, DEFIRO a alteração da data da perícia 

psiquiátrica designada às fls. 104, para o dia 29/03/2018, às 08h00 para 

entrevista com o adolescente Alfredo Stoffel Casagrande e, às 13h00 

entrevista com o Sr. Gervázio Sinopoli e com a Sra. Kátia Lopes de Souza 

Sinopoli (genitores da vítima Giovana Sinopoli).

As entrevistas deverão ocorrer no Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS, endereço: Rua das Primaveras, nº 1364 W, Alto da Colina, em Nova 

Mutum/MT.

 O deslocamento do adolescente deverá ser feito com a viatura do Centro 

Socioeducativo de Lucas do Rio Verde/MT, bem como com reforço policial 

e escolta da Polícia Militar, a qual deverá acompanhar no trajeto, aguardar 

a consulta e retornar com o adolescente para o Centro Socioeducativo de 

Lucas do Rio Verde/MT.

Comunique-se o Centro Socioeducativo de Lucas do Rio Verde/MT.

 Requisite-se a escolta policial da Polícia Militar.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91260 Nr: 712-84.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPdSJ, LdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TOMAZ PHYETTRO DA SILVA JUNIOR, 

data de nascimento: 08/11/2013, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido LETICIA DOS SANTOS DA SILVA, brasileiro(a), auxiliar de 

produção, Telefone 65-9614-5793. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

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, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33099 Nr: 2818-68.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, JC, YCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Queiroz Linhares 

- OAB:MT - 9.088-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANETE CARDOSO, Cpf: 00370624173, 

Rg: 2147342-0, Filiação: João Maria Cardoso e Aparecida Rita de Jesus 

Cardoso, data de nascimento: 07/11/1982, brasileiro(a), natural de 

Matelândia-PR, solteiro(a), aux. de cozinha, Telefone 99214105 e 

atualmente em local incerto e não sabido YASMIM CARDOSO BANDEIRA, 

Filiação: Cláudio Javé de Sá e Janete Cardoso, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

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, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32287 Nr: 1845-16.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, JCV, LPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JENNYFER CENTURIÃO VILHALBA, Rg: 

44.176.525-7, Filiação: Helio Cancio Vilhalba e Liz Perla Raquel Centurião, 

data de nascimento: 02/04/1988, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, 

solteiro(a), estudante e atualmente em local incerto e não sabido LIZ 

PERLA RAQUEL CENTURIÃO, Cpf: 4081553104, Rg: 1.894.875-8, Filiação: 

Rosalina Centurião, data de nascimento: 03/05/1970, brasileiro(a), natural 

de Ponta Porã-MS, cabeleireira, Telefone 96064091. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR ANDAMENTO AO FEITO..

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, Solange Aparecida de 

O. Manrique, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2018
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Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010316-93.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.326,15 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 

05/09/2017 Hora: 14:30 REQUERENTE: NADIR RODRIGUES DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - 

MT0009119S-A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - MT0022246S Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 11982363 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento 

ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, 

para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 27 de março de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27603 Nr: 605-26.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergas Transporte, Comércio e Distr. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo de Tarso Garcia Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Dreyer - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B

 Nos termos do Art. 431 da CNGC e da Portaria nº. 15/2018-CGJ, 

impulsionos estes autos à expedição de matéria para a imprensa com a 

finalidade de intimar o Dr. LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR, OAB/MT 

10.203 para que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39537 Nr: 2503-69.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Welter - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lieth Maria da Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do Art. 431 da CNGC e da Portaria nº. 15/2018-CGJ, 

impulsionos estes autos à expedição de matéria para a imprensa com a 

finalidade de intimar o Dr. ROGER KLERISSON ROZÃO, OAB/MT 14.571-B 

para que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112218 Nr: 7132-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo com a finalidade de INTIMAR o réu 

através do Advogado, via DJE, para participar da audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 25 de autubro de 2018, 

às 14;30hs, nos termos da r. decisão lançada às fls. 125/126 dos autos 

em epígrafe. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107018 Nr: 4459-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Aparecida Pereira da Silva, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Ivonir Alves Dias, OAB nº 13.310, para 

comparecer na secretaria da Terceira Vara Criminal, a fim de retirar a 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS nos autos em epígrafe, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50295 Nr: 1352-63.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moresco, José Carlos Oliveira Duarte 

("Baixinho")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481, Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

e ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 21 de maio de 2018, às 17h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97616 Nr: 7164-07.2017.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ DE OLIVEIRA, Cpf: 10119272172, 

Rg: 3628954, Filiação: Idalina Francisca de Oliveira e Renato de Oliveira, 

data de nascimento: 13/12/1953, brasileiro(a), natural de Baliza-GO, 

convivente, motorista. 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: DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS O pedido de 

medidas protetivas, decorrente dos fatos articulados no termo de 

declarações prestado perante a autoridade policial, cuja pretensão 

consubstancia-se nas garantias da Lei nº. 11.340/06 (providência 

acautelatória), que visam proteger não somente os direitos da mulher, mas 

sim, a própria instituição familiar. Pois bem, verificam-se pelos elementos 

fáticos contidos nos autos, que a requerente Suzana Pereira de Oliveira 

Miranda foi vítima, em tese, do crime de ameaça por parte do suposto 

agressor, LUIZ DE OLIVEIRA, restando configurada a urgência e a 

necessidade de aplicação das medidas protetivas solicitadas. Assim, 

obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal-CF), segurança (artigo 5º, caput, da CF), 

assistência à família (artigo 226, § 8º, da CF) e proteção, conforme 

disciplina o artigo 1º, e artigo 19, § 1º, c/c artigo 22, da Lei n. 11.340/06, 

defiro as medidas protetivas pleiteadas pela vítima, o que o faço para 

aplicar imediatamente ao ofensor as seguintes condições: a) Suspensão 

de porte de arma de fogo; b) Proibição do agressor de praticar 

determinadas condutas, dentre as quais: I. Se aproximar da ofendida e 

dos familiares desta, devendo permanecer a pelo menos 300m (trezentos 

metros) de distância deles; II. Manter qualquer tipo de contato com a 

ofendida e seus familiares; III. Frequentar determinados lugares, quais 

sejam: o local de trabalho da ofendida e sua residência, a fim de 

resguardar sua integridade física e psíquica; c) separação de corpos. No 

cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ele ainda poderá ser ouvido em Juízo, em 

manifestação por intermédio de advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

podendo seus motivos até mesmo levar a outra decisão, alertando-o de 

que no caso de DESCUMPRIMENTO DESTA DECISÃO PODERÁ SER PRESO 

(artigo 20, da Lei n. 11.340/2006). Proceda-se às devidas providências 

necessárias visando à inclusão de dados para fins estatísticos, nos 

termos do artigo 38, da Lei n. 11.340/06. Intime-se a vítima pessoalmente 

desta decisão, cientificando-a que caso o requerido descumpra esta 

medida, poderá denunciá-lo à autoridade policial ou mesmo no Fórum, a fim 

de que sejam adotadas as medidas pertinentes.

 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 Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 26 de março de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75432 Nr: 3065-62.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Ante a informação de que o nobre causídico terá que participar de 

audiência na Comarca de Querência - MT, em processo de ré presa, defiro 

o pedido de ref. 72, redesignando a audiência para o dia 20 de julho de 

2018, às 13h30min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se as testemunhas, o acusado e o seu defensor.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102028 Nr: 1579-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101961 Nr: 1541-25.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADE TAMIRES ALVES DE SOUZA, Gabriel Gallo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de 

recolhimento das custas processuais iniciais em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1475-45.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência e tendo em vista o caráter 

alimentar da presente ação, CONCEDO os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, ressalvando a 

possibilidade de revogação.

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, determino que a parte 

autora emende a inicial no prazo legal, a fim de juntar documento 

indispensável a propositura da ação, qual seja, comprovante atualizado de 

matrícula da autora em curso superior, sob pena de indeferimento da tutela 

pretendida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64983 Nr: 437-37.2014.811.0012

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SCHNEIDER, OSMAR ANTONIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA DE CAMPOS QUEIROZ - 

OAB:87.657/RS, PAULO NOGUEIRA BASTOS NETO - OAB:37.455/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Revogo o despacho de fl. 232, uma vez ter sido proferido de forma 

equivocada.

Certifique-se a existência ou não de cópia de arquivo na Secretaria deste 

juízo, referente aos áudios e gravações do CD/DVD de fl. 192.

Havendo cópia da mídia danificada arquivada em Cartório, substitua-se o 

CD/DVD de fl. 192, que encontra-se quebrado, certificando-se o ocorrido.

Após certificado o quanto necessário, expeça-se carta precatória já 

determinada à fl. 227.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60992 Nr: 2060-10.2012.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILIVIA VIEIRA FERREIRA, DENISIA VIEIRA FERREIRA, 

LÍGIA CRISTINA FERREIRA, PAULO CÉSAR FERREIRA, MARILENE VIEIRA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUPERCIO MODESTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIMÍRIO MARTINS SOBRINHO - 

OAB:6.338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 71/72: indefiro o pedido de suspensão, eis que o feito aguarda 

movimentação da parte interessada desde 2014.

Em que pese a certidão de f. 89, verifico que a intimação pessoal da parte 

autora não ocorreu, conforme se extrai à fl. 88.

Ademais, o polo ativo é formado também por Denisia, Marilene, Lígia e 

Paulo César, não só por Silivia, motivo pelo qual deverá ser tentada a 

intimação pessoal de todos para darem impulsionamento ao feito em cinco 

dias, sob pena de extinção por inérica.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71380 Nr: 1280-65.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVAQ, FCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMEQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Vistos.

Diante do teor do ofício retro juntado pelo Ministério Público, redesigno o 

presente ato para o dia 11 de abril de 2018, às 15h00 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Saem os presentes intimados, incumbido o advogado do Requerido de dar 

ciência a este.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101966 Nr: 1545-62.2018.811.0012

 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: MARISA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M.DOS SANTOS HOTEL, GILMAR MENDES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O presente feito versa sobre questão meramente patrimonial e, levando-se 

em consideração os documentos atrelados aos autos, bem como as 

alegações iniciais, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida de 

rigor, uma vez que a parte autora não demonstrou ser hipossuficiente.

Em verdade, extrai-se da narrativa inicial que a parte autora é sócia de 

hotel cujo valor é expressivo, o que leva a concluir que sua capacidade 

econômica é superior a alegada inicialmente.

Ademais, considerando-se que o art. 98, §6º, do CPC, prevê a 

possibilidade de parcelamento das custas processuais, concluo que a 

parte autora possui condições de arcar com o pagamento das despesas 

sem prejuízo próprio ou familiar.

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Tendo em vista que a parte autora alega não estar na posse dos bens do 

hotel, desde já AUTORIZO o parcelamento das custas processuais iniciais, 

devendo recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor mínimo previsto no 

Provimento 12/2018 CGJ/MT, Tabela 2, no montante de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e o remanescente ao 

final da ação, se vencida, podendo, a requerimento, ser parcelado em até 

seis vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais 

conforme deliberado, sob pena de cancelamento da distribuição.

Determino, ainda, sua intimação para emendar a inicial e esclarecer os 

fatos e fundamentos jurídicos de seu pedido (art. 319, inciso III, CPC), 

apontando especificamente qual vício do consentimento teria eivado o 

negócio jurídico objeto da ação a ponto de viabilizar-lhe a anulação, nos 

termos do art. 166 e 167 do Código Civil.

Por fim, intime-se a autora para, nos termos do art. 9º e 10 do Código de 

Processo Civil, manifestar-se sobre eventual decadência para pleitear a 

anulação do negócio jurídico, nos termos dos art. 178 e 179 do CC.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101052 Nr: 1008-66.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚBIA APARECIDA MENEZES CANDIDO BARZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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O presente feito versa sobre questão meramente patrimonial e, levando-se 

em consideração os documentos atrelados aos autos, bem como as 

alegações iniciais, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida de 

rigor, uma vez que a parte autora não demonstrou ser hipossuficiente.

Em verdade, extrai-se da narrativa inicial que a parte autora é proprietária 

de bens móveis e imóveis de valores significativos, o que leva a concluir 

que sua capacidade econômica é superior a alegada inicialmente.

Ademais, considerando que o art. 98, §6º, do CPC, prevê a possibilidade 

de parcelamento das custas processuais, concluo que a parte autora 

possui condições de arcar com o pagamento parcelado das despesas 

sem prejuízo próprio ou familiar.

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Tendo em vista que a parte autora alega não estar na posse dos bens e 

estar com dificuldades financeiras, desde já AUTORIZO o parcelamento 

das custas processuais iniciais, devendo recolher, no prazo de 15 

(quinze) dias, o valor mínimo previsto no Provimento 12/2018 CGJ/MT, 

Tabela 2, no montante de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) e o remanescente ao final da ação, se vencida, nos 

termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais 

conforme deliberado, sob pena de cancelamento da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92729 Nr: 4141-53.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR DA SILVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observo haver pendência quanto à apreciação do pedido de concessão 

do benefício de gratuidade da justiça formulado pela parte autora na 

petição inicial.

A parte autora não faz jus ao benefício requerido, pois não comprovou se 

enquadrar nos requisitos previstos em lei (art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal).

Em verdade, a parte autora celebrou contrato de financiamento com a ré 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), assumindo o pagamento de 

prestações mensais em valores que variam entre mil a cinco mil reais, 

conforme documentos atrelados na inicial, fato este que leva a concluir 

que sua capacidade econômica é superior à alegada inicialmente.

Ademais, considerando que o valor das custas processuais é obtido 

através do valor dado à causa, verifico que no caso em comento a autora 

deverá recolher o montante de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), conforme valor mínimo previsto no Provimento 

12/2018 CGJ/MT, Tabela 2, motivo pelo qual concluo que a parte possui 

condições de arcar com o pagamento das despesas, o que não 

acarretará em prejuízos em seu sustento próprio ou familiar.

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais 

conforme deliberado, sob pena de cancelamento da distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101814 Nr: 1459-91.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência e tendo em vista os 

documentos colacionados na preambular, nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revogação.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do NCPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo 

Gestor do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte ré e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação da parte autora será feita por meio de seu representante, 

enquanto a da parte ré será por mandado/carta, conforme dispõe o art. 

334, § 3º do NCPC.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para requerimentos 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101874 Nr: 1490-14.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência e considerando os fatos 

narrados na inicial, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade 

de revogação.

Considerando a narrativa da exordial, concluo pela possibilidade de 

citação por edital, uma vez que as partes estão separadas de fato há mais 

de 20 (vinte) anos, desde quando o réu foi preso, sendo que, depois de 

solto, tomou rumo incerto e não sabido.

A busca de endereço resta prejudicada, pois a parte autora sequer sabe 

informar o CPF do réu para diligências.

Assim, encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, o deferimento 

da citação editalícia é medida que se amolda razoável à espécie.

Vale salientar que, conforme prevê o art. 258 do Código de Processo Civil, 

a parte que requerer citação por edital alegando dolosamente a ocorrência 

das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa 

de 05 (cinco) vezes o salário-mínimo.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de citação por edital.

DEIXO de designar audiência de conciliação, considerando a alta 

probabilidade da parte citada por edital não tomar conhecimento de 

eventual data para o ato.

Expeça-se edital de citação com prazo de validade de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo para defesa sem manifestação do réu, desde já, nomeio 

como curador especial um membro da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso atuante na Comarca, para exercer a defesa da parte 

requerida citada por edital.

Após, vista à parte autora para réplica.

Às providências. Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71882 Nr: 1451-22.2015.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
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LAURA APARECIDA MARTINS DE JESUS, LAURA PATRICIA MARTINS DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ROCHA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80.

Com base no art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos:

Um guincho, marca Marcon.

 Localização e descrição do bem à ref. 10.

Avaliação: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO

1ª) 15 de junho de 2018, a partir das 10:00 horas (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), pelo site www.balbinoleiloes.com.br

2ª) 15 de junho de 2018, a partir das 13:00 horas (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), pelo site www.balbinoleiloes.com.br

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, leiloeira pública oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro 

público oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro rural sob n° 67/2013 e LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os leiloeiros restarão compromissados quando de suas intimações deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

Caberá aos leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – constatar a atual situação 

do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a copia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário, os leiloeiros poderão solicitar auxílio policial 

para cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) devera ser intimado do leilão por meio de carta 

com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível no processo ou 

constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com cópia desta 

decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser intimados 

por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

 Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que arbitro em 2,5% sobre o valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições do 

art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis, em qualquer das datas designadas, 

será de 50% da avaliação (art. 891 do CPC/2015 ).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 

dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias 

após o respectivo leilão, corrigidas pela taxa poupança, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela.. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou em até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, além de:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias 

depois de concretizada a venda, acrescidas da taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se-lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-72.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES SILVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)
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RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista os alvarás expedidos (Ids. 

12429453 e 12429460), encaminho intimação para ciência das partes, 

ficando cientes que os autos aguardarão manifestação pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nada sendo requerido os autos serão arquivados. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de março de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010127-80.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o alvará expedido (Id. 

12429747), encaminho intimação para ciência da parte, ficando ciente que 

os autos aguardarão manifestação pelo prazo de 10 (dez) dias, nada 

sendo requerido os autos serão arquivados. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 27 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-87.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDA MOURA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA ANDRADE ROCHA (REQUERIDO)

RAFAEL DE ANDRADE ROCHA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RAFAEL DE ANDRADE ROCHA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o pedido da parte autora 

(Id. 11772086) encontra-se devidamente justificado através dos 

documentos constantes do Id. 11772092, redesigno a audiência 

conciliatória para o dia 19 de junho de 2018, às 08h00min, horário oficial 

de Mato Grosso. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, o 

qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, 

ficando ciente que o não comparecimento acarretará na extinção do feito 

e condenação no pagamento das custas processuais. O advogado 

deverá, ainda, fornecer endereço da Clinica Odontológica, visto que o 

endereço constante dos autos não foi suficiente para sua localização (Id. 

11974188). O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de 

março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-69.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA REZENDE DA SILVA SOARES 00267969104 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AG LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE UTILIDADES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WOLNEI DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA OAB - GO29414 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010119-69.2017.8.11.0012 REQUERENTE: FABIANA 

APARECIDA REZENDE DA SILVA SOARES 00267969104 REQUERIDO: AG 

LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE UTILIDADES EIRELI - ME Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Ilegitimidade Passiva Entendo pela rejeição da preliminar, uma vez que 

os documentos anexados aos autos demonstram que a transação foi 

realizada com a reclamada, sendo a mesma, portanto, parte legítima para 

figurar no polo passivo da presente reclamação. Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

FABIANA APARECIDA REZENDE DA SILVA SOARES – RISQUE E 

RABISQUE PAPELARIA E PRESENTES em face de AG LOGISTICA E 

DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, a reclamante atua no comércio varejista de artigos de papelaria 

desde o ano de 2014 e desde então passou a ser cliente da reclamada. 

Aduz que em 14 de dezembro de 2015 comprou da empresa reclamada 

produtos para seu comércio, consoante NF de n.º 000.16840, no valor de 

R$ 7.563,61 (sete mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e um 

centavos) e ficou acordado a forma de pagamento em 5 parcelas de R$ 

1.512,72, por meio de boletos bancários. Porém, após a quarta parcela a 

requerente sofreu um prejuízo financeiro considerável, ficando 

inadimplente. Para resolver a pendência, em 13 de fevereiro de 2017 a 

autora realizou o pagamento por meio de depósito bancário através de um 

cheque na conta informada pela reclamada, após 02 dias (17/02/2017) a 

ré enviou a Declaração de Quitação. Ocorre que até o momento da 

propositura da presente demanda, a reclamada não havia encaminhado a 

Carta de Anuência para baixa do protesto em cartório, fato que causou 

prejuízo à parte reclamante, vez que consta no CNPJ da empresa restrição 

nos Cadastros de Inadimplentes, no valor de R$ 1.512,73 (um mil e 

quinhentos e doze reais e setenta e três centavos), mesmo após quitação 

da dívida. A parte reclamada, em sua peça de defesa, alega ilegitimidade 

passiva, que o título protestado está com o apresentante e detentor do 

título- o Banco Bradesco S/A, que não praticou conduta ilícita, que a parte 

autora ficou inadimplente por período superior a 01 (um) ano, não 

havendo, portanto, qualquer indício que dê ensejo a ilusória tese da 

reparação por danos morais. Pois bem. Pelo que se vê dos documentos 

que acompanham a inicial, a parte reclamante pagou o débito que detinha 

perante a parte reclamada, conforme declaração de pagamento emitida (Id 

7946087) e mesmo assim teve mantida restrição comercial. Ademais, insta 

consignar que a negativação no valor de R$ 592,71 (quinhentos e noventa 

e dois reais e setenta e um centavos) encontra-se devidamente quitada, 

conforme comprovante anexo ao processo n. 8010118-84.2017.8.11.0012 

em trâmite neste Juizado (Id 7946077). Assim, adotada contra o 

consumidor restrição de ordem comercial, ou simplesmente não tendo sido 

ela em prazo razoável excluída após o cumprimento da obrigação, há ato 

ilícito, capaz de embasar édito reparatório: CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. Os danos que 

incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da 

reclamante prova “manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve 

ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- RATIFICAR a liminar concedida (Id 7946100), para o fim de cancelar 

definitivamente o protesto do título mencionado em exordial (n. 1684010) e 

excluir definitivamente o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito 

em relação ao débito objeto da presente demanda; - CONDENAR a 
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Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse 

sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010090-58.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GOMES BARROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que esta comarca 

encontra-se sem contador judicial, deixo de remeter os autos para 

atualização da dívida, por outro lado, o artigo 524 do CPC, prescreve que é 

dever do advogado instruir os autos com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Diante do exposto, encaminho intimação ao 

advogado da parte autora para as providências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina-MT, 27 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judicial

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55642 Nr: 1487-02.2014.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMdS, IdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

petição inicial para condenar o réu a pagar autor a quantia correspondente 

a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a título de alimentos, 

mais o pagamento de metade das despesas de vestuário, educação e 

saúde, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e de honorários advocatícios, estes últimos em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 §2º do Código de 

Processo Civil.Arbitro em favor da advogada dativa Dra. Bertolina Alves 

de Lima, OAB/MT nº. 11.165, os honorários advocatícios no valor de 1 

URH. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60676 Nr: 852-84.2015.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSB, LCdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 (...) resolvo o mérito e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na petição inicial, para condenar o réu a pagar ao autor a 

quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a título de alimentos definitivos, mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas com educação, vestuário e saúde.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes últimos em 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 §2º do 

Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários à Defensoria Pública porque não houve demonstração das 

despesas e porque este feito foi processado com os benefícios da 

gratuidade judiciária.Arbitro em favor da advogada dativa Dra. Bertolina 

Alves de Lima, OAB/MT nº. 11.165, os honorários advocatícios no valor de 

1 URH.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52999 Nr: 2213-10.2013.811.0044

 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: Luiz Ricardo Giorgi, Amélia de Moraes Marques Giorgi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovillio Mascarello, Iraceli Maria Crespi 

Mascarello, Alci Lucio Rotta, Neuza Maria Rotta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Fraga Batista Rezende 

de Carvalho - OAB:30651/GO, Licínio Carpinelli Stefani - 

OAB:12.806/MT, Luis Rodolfo de Faria Figueiredo - OAB:11.520/MT, 

SÍLVIO BEZERRA DA SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2213-10.2013.811.0044 - Código n. 52999.

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante em 

face da sentença de fl. 215/216.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

É o relato.

Decido.

É de se observar que, após a decisão determinando a intimação pessoal, 

os autores vieram aos autos e postularam para citação dos réus à fl. 208.

Assim, apesar do AR de fl. 212 e não tendo sido efetivada a intimação 

pessoal, resta evidente que a parte autora manifestou nos autos, não 

havendo que se falar em abandono da causa, sendo necessário adotar a 

providência anterior para que haja citação dos réus.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, e como 

consequência, declaro nula a sentença de fls. 215/216.

Defiro o pedido de fl. 208.

Citem-se os réus.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68631 Nr: 1115-82.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdS, Geovania da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Peruchini, Naiara Lima, Rosineide 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste magistrado para a nova versão 

participar do treinamento para utilização do sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões, no dia 19/03/2018 em Cuiabá/MT, redesigno a 

solenidade para o dia 08/08/2018, às 17h20min horas.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57599 Nr: 2835-55.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Pereira Cervante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2835-55.2014.811.0044 – Código: 57599

Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Leonice Pereira 

Cervante em face da sentença homologatória de acordo de fl. 175, 

alegando, em síntese, a obscuridade em relação a aplicação da Lei n. 

9099/95 que é aplicada no âmbito dos Juizados Especiais, o que não é o 

caso em tela.

DECIDO.

Compulsando os autos verifico que assiste razão a parte embargante, 

quanto ao erro da fundamentação inserida no teor da sentença 

homologatória apontada em comento.

Assim, CONHEÇO do presente embargos de declaração para dar-lhe 

PROVIMENTO a fim de reconhecer a existência do erro material indicado 

pela parte embargante e, por consequência, passa o trecho abaixo 

transcrito e grifado a fazer parte integrante da sentença homologatória à 

fl. 175.

“Vistos, etc.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.”

 No mais, persiste a sentença tal como lançado.

Publique-se.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 27 de março de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55531 Nr: 1429-96.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Delmar Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Nunes Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução ajuizada por Dilson Delmar Duarte em 

face de Derick Sales Duarte e Uliana Sales Duarte.

À fl. 32, foi determinado a intimação do embargante para constituir novo 

advogado.

Intimada a parte embargante pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fl. 34), a parte autora permaneceu inerte ao 

chamado judicial, não apresentando qualquer manifestação ou diligência 

que lhe incumbia.

É o Relato.

 Passo a Decidir.

Conforme bem preceitua o artigo 485, inciso III, § 1º, 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;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em tela, verifica-se que a parte embargante fora intimada para 

dar prosseguimento ao feito. Contudo, este permaneceu silente ao 

chamado judicial, presumindo-se, portanto o desinteresse no 

prosseguimento da ação.

Assim, verifico o abandono da ação, vez que os autos encontram-se 

paralisados há quase 02 (dois) anos.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte ao chamado judicial.

 Ante o exposto, verificada a desídia do embargante, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

CPC.

 Isento de custas.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1773 Nr: 928-75.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias & Dias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Carlos de Faria - OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1075 Nr: 268-13.1998.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirlã Ribeiro Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57746 Nr: 2942-02.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adib Mohamed Dib

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 
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Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80742 Nr: 2615-52.2017.811.0044

 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: DLFdA, JCFR, Vera Lúcia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Martins dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, Thais 

Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83998 Nr: 4238-54.2017.811.0044

 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: Paulo André da Silva Comércio EPP, Paulo André da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54766 Nr: 832-30.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denivaldo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termo do art.924, 

II, c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 

execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53982 Nr: 111-78.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art.924,II, c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 12151670.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-66.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ROCHA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-80.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA OKODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-89.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA - ME (REQUERENTE)

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010659-89.2015.8.11.0044 REQUERENTE: ROSINEIDE MARQUES DE 

MOURA - ME, ROSINEIDE MARQUES DE MOURA REQUERIDO: JORGE 

CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de AÇAO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO proposta pela parte autora 

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA – ME E OUTROS e a parte requerida 

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME. Instada a se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, de modo a dar prosseguimento no presente feito, 

a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. 

Ante o extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem 

que esta apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

considerando as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do 

NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, 

uma vez que a parte exequente não promoveu o prosseguimento da 

mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. Transitada em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-96.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000076-96.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JULIANA DA SILVA VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. De um 

mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de longe a matéria pode ser 

considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, proposta por JULIANA DA SILVA VIEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 

10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica 

suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos 

morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha 

acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010001-02.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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ACELIA MARIA STOFFEL (EXEQUENTE)

ACELIA MARIA STOFFEL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

THAMIRIS DOMINGUES SILVA OAB - MT0022879A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GICELIA OLMIRA COPROSKI WIEBBELLING (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010001-02.2014.8.11.0044 EXEQUENTE: ACELIA MARIA STOFFEL - ME, 

ACELIA MARIA STOFFEL EXECUTADO: GICELIA OLMIRA COPROSKI 

WIEBBELLING Vistos, etc. Trata-se de ACORDO HOMOLOGADO entre a 

parte autora ACÉLIA MARIA STOFFEL – ME E OUTROS e a parte requerida 

GICELIA OLMIRA COPROSKI WIEBBELLING. Instada a se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, de modo a dar prosseguimento no presente feito, 

a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. 

Ante o extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem 

que esta apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

considerando as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do 

NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, 

uma vez que a parte exequente não promoveu o prosseguimento da 

mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. Transitada em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-07.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON MARTINS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000067-37.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GARCIA SUZARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010247-66.2012.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS SANTA RITA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010247-66.2012.8.11.0044 EXEQUENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS SANTA RITA LTDA - ME EXECUTADO: 

FRANCISCA ALVES DE ARAUJO Vistos, etc. Trata-se de ACORDO 

HOMOLOGADO entre a parte autora SUELI MIZUE MIAKI SCHULA E 

OUTROS e a parte requerida FRANCISCA ALVES DE ARAÚJO. Instada a 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a dar prosseguimento 

no presente feito, a parte exequente quedou-se inerte, deixando 

transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido prazo, in 

albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse qualquer 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas 

no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, 

sem resolução do mérito, uma vez que a parte exequente não promoveu o 

prosseguimento da mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-09.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FURTADO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000183-09.2018.8.11.0044 REQUERENTE: FRANCISCA FURTADO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FRANCISCA FURTADO DE FIGUEIREDO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando 

o a declaração de inexistência de débito e danos morais. Pois bem, a parte 

autora requereu a desistência da presente ação consoante se vislumbra 

em petitório retro. In casu, denoto que não há óbice para o deferimento do 

pedido da parte reclamante, conforme enunciado 90 do FONAJE, 

mormente porque a parte reclamada sequer foi citada da presente lide. 

Nesse sentido: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pelo Exposto, nos 

termos do artigo 485, VIII do NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do 

FONAJE, JULGO extinto o presente feito, sem resolução de mérito. 

Expeça-se o necessário, e Transitado em Julgado remetam-se os autos ao 
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arquivo dando-se as devidas baixas. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-61.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010332-47.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FRANCA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010332-47.2015.8.11.0044 REQUERENTE: GISELE MAROSTICA DE 

OLIVEIRA FEITOZA DINIZ REQUERIDO: MARIA DE FRANCA DE JESUS 

Vistos, etc. Trata-se de ACORDO HOMOLOGADO entre a parte autora 

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ e a parte requerida 

MARIA DE FRANÇA DE JESUS. Instada a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, de modo a dar prosseguimento no presente feito, a parte 

exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o 

extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta 

apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, considerando 

as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO 

EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, uma vez que a 

parte exequente não promoveu o prosseguimento da mesma, bem como 

deixou de apresentar manifestação. Transitada em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do 

juiz de direito (togado) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado 

com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, 

lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março 

de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-35.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010046-35.2016.8.11.0044 REQUERENTE: FABIO DE ARAUJO FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos etc., 

Versa o presente sobre embargos de declaração com efeitos infringentes 

opostos contra sentença proferida, interposto pela parte autora FÁBIO DE 

ARAÚJO FERREIRA, ora embargante, alegando omissão e obscuridade na 

sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento sobre a r.sentença 

prolatada quanto a improcedência da presente ação. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração com efeitos infringentes não encontram 

guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que a teor do que 

dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. É, pois, função deste recurso a revelação do verdadeiro sentido 

da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da 

parte, contudo, nada há que modificar-se a respeito da sentença 

vergastada, pelo menos nesta instância. Percebe que a parte autora, ora 

embargante, além de optar por via inadequada para se alegar tal 

motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se 

admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância. Ante o exposto, 

conheço e deixo de acolher os embargos de declaração com efeitos 

infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo na 

íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e condenação. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-36.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL XAVIER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000080-36.2017.8.11.0044 REQUERENTE: NATANAEL XAVIER SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte autora NATANAEL XAVIER 

SILVA, propôs ação indenizatória, em face da parte reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em audiência preliminar de conciliação, 

constatou-se a ausência da parte reclamante, eis que mesmo intimada, 

não compareceu na aludida sessão, mormente que a parte autora não 

justificou sua ausência no prazo requerido em audiência. Assim, 

corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto, a extinção do feito é 

medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 
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qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 

Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-67.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000065-67.2017.8.11.0044 REQUERENTE: EVA MARIA DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por EVA MARIA DO 

NASCIMENTO SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. E Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de 

julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica suspenso de 

forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos morais 

sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha acostado 

provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não comprovou de 

forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e 

humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-91.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BASTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000044-91.2017.8.11.0044 REQUERENTE: REGINALDO BASTO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Ab initio, esclareço que, em que pese a 

notória Ação de Recuperação Judicial distribuída pela Empresa OI perante 

a 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o MM Juiz 

daquela seção judiciária decidiu em caráter liminar apenas pela suspensão 

das ações e execuções, que, de algum modo impliquem em constrição 

judicial, ou seja, penhora, arresto, sequestro etc. Desse modo, entendo 

que as ações nas quais se demanda quantia ilíquida (ação indenizatória, 

por exemplo) devem prosseguir até a sentença – título executivo que 

posteriormente será pago ao credor (Art. 6º, § 1º da Lei nº. 11.101/05). 

Ademais, nesse mesmo sentido dispõe o Enunciado 51 do FONAJE: “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”. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por REGINALDO BASTO DO NASCIMENTO em 

desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 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. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente 

que não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou quaisquer 

contratos com a parte reclamada, pelo que requer a declaração da 

inexistência da avocada negativação e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de 

danos morais, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil ou qualquer outro documento que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos 

créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. Nesse sentido: 

EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 

(TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. Neste mundo capitalista, esse patrimônio denominado o nome civil 

ganha extraordinário relevo, notadamente para aqueles que integram o 

extrato social que vive no limite. A pureza do nome, sob a perspectiva 

consumerista, em última análise, representa o único atributo igualitário 

entre os cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, dado o 

tamanho dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que deva ser 

majorada a verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

Recurso manejado pela Autora para promover a majoração do quantum 

indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 RJ 

0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial – contrato de voz ou escrito devidamente assinado pela parte 

autora - e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, ônus que lhe cabia demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 
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do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências, 

Paranatinga/MT, 05 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-18.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANDRE HIRSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000191-20.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR CANDIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000191-20.2017.8.11.0044 REQUERENTE: GENAIR CANDIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por GENAIR CÂNDIDA DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-95.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREIA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000186-95.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ANDREIA DE MOURA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de longe a matéria 

pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, proposta por ANDRÉIA DE MOURA OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 

10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica 

suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos 

morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha 

acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000084-73.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENI AMADEUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000084-73.2017.8.11.0044 REQUERENTE: SIRLENI AMADEUS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por SIRLENI AMADEUS DE 

SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 
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não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010157-19.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE KRASNIEVICZ (EXEQUENTE)

S KRASNIEVICZ COMERCIO DE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BARBOSA DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010157-19.2016.8.11.0044 EXEQUENTE: S KRASNIEVICZ COMERCIO DE 

CALCADOS - ME, SIMONE KRASNIEVICZ EXECUTADO: DALVA BARBOSA 

DA COSTA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela 

parte autora S KRASNIEVICZ COMÉRCIO DE CALÇADOS – ME E OUTROS 

em face da parte requerida DALVA BARBOSA DA COSTA. Instada a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a dar prosseguimento 

no presente feito, a parte exequente quedou-se inerte, deixando 

transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido prazo, in 

albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse qualquer 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas 

no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, 

sem resolução do mérito, uma vez que a parte exequente não promoveu o 

prosseguimento da mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DIAS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000236-87.2018.8.11.0044 REQUERENTE: GEOVANE DIAS DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por GEOVANE DIAS DE FREITAS em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, objetivando o a declaração de 

inexistência de débito e danos morais. Pois bem, a parte autora requereu a 

desistência da presente ação consoante se vislumbra em petitório retro. In 

casu, denoto que não há óbice para o deferimento do pedido da parte 

reclamante, conforme enunciado 90 do FONAJE, mormente porque a parte 

reclamada sequer foi citada da presente lide. Nesse sentido: ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pelo Exposto, nos termos do artigo 485, 

VIII do NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do FONAJE, JULGO extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito. Expeça-se o necessário, e 

Transitado em Julgado remetam-se os autos ao arquivo dando-se as 

devidas baixas. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot 

Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000063-97.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000063-97.2017.8.11.0044 REQUERENTE: DIVALDO RODRIGUES DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 
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dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por DIVALDO RODRIGUES DE 

MORAES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-04.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANEIDE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000108-04.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ROSANEIDE ROCHA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Demais disso, 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. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por ROSANEIDE ROCHA DA SILVA em 

desfavor de OI S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 

10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica 

suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos 

morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha 

acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 
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indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-89.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NATANAEL DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000070-89.2017.8.11.0044 REQUERENTE: IGOR NATANAEL DE OLIVEIRA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por IGOR NATANAEL DE 

OLIVEIRA GOMES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-15.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000062-15.2017.8.11.0044 REQUERENTE: DIONIZIO CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 
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INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por DIONIZIO CONCEIÇÃO DA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000068-22.2017.8.11.0044 REQUERENTE: HADRIANE MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por HADRIANE MOREIRA DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 
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indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-07.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000069-07.2017.8.11.0044 REQUERENTE: HADRIANE MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por HADRIANE MOREIRA DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000064-82.2017.8.11.0044 REQUERENTE: EDEDIO CANDIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 
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INÉPCIA DA INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por EDEDIO CÂNDIDO DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-37.2018.8.11.0044
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.
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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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000059-60.2017.8.11.0044 REQUERENTE: CREUSA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por CREUSA 

MARQUES DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de 

julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica suspenso de 

forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos morais 

sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha acostado 

provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não comprovou de 

forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e 

humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 
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imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito
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Processo Número: 1000054-38.2017.8.11.0044
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000054-38.2017.8.11.0044 REQUERENTE: GONCALINO DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Ab initio, esclareço que, em que pese a notória Ação 

de Recuperação Judicial distribuída pela Empresa OI perante a 7ª Vara 

Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o MM Juiz daquela 

seção judiciária decidiu em caráter liminar apenas pela suspensão das 

ações e execuções, que, de algum modo impliquem em constrição judicial, 

ou seja, penhora, arresto, sequestro etc. Desse modo, entendo que as 

ações nas quais se demanda quantia ilíquida (ação indenizatória, por 

exemplo) devem prosseguir até a sentença – título executivo que 

posteriormente será pago ao credor (Art. 6º, § 1º da Lei nº. 11.101/05). 

Ademais, nesse mesmo sentido dispõe o Enunciado 51 do FONAJE: “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”. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GONÇALINO DA SILVA RAMOS em 

desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 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. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente 

que não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou quaisquer 

contratos com a parte reclamada, pelo que requer a declaração da 

inexistência da avocada negativação e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de 

danos morais, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil ou qualquer outro documento que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos 

créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. Nesse sentido: 

EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 

(TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. Neste mundo capitalista, esse patrimônio denominado o nome civil 

ganha extraordinário relevo, notadamente para aqueles que integram o 

extrato social que vive no limite. A pureza do nome, sob a perspectiva 

consumerista, em última análise, representa o único atributo igualitário 

entre os cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, dado o 

tamanho dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que deva ser 
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majorada a verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

Recurso manejado pela Autora para promover a majoração do quantum 

indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 RJ 

0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial – contrato de voz ou escrito devidamente assinado pela parte 

autora - e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, ônus que lhe cabia demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências, 

Paranatinga/MT, 05 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000203-34.2017.8.11.0044 REQUERENTE: NERCI GOMES FELIPE 

CORDEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de longe a matéria 

pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, proposta por NERCI GOMES FELIPE CORDEIRO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 

10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica 

suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos 

morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha 

acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 
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cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-03.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANDRE HIRSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000024-03.2017.8.11.0044 REQUERENTE: LUCIANO ANDRE HIRSCH 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUCIANO ANDRÉ HIRSCH em desfavor de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO 

SICREDI VALE. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. 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. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação é indevida, sendo que jamais realizou qualquer 

negociação junto a parte reclamada, pelo que requer a declaração de 

inexistência do débito e a configuração de danos morais. A parte 

reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente escrito com 

assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em procuração e demais 

documentos pessoais, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 

trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 

não ocorreu. 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. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 
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termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ATAEL PEREIRA SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO PINHEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE COUTRIN ALECRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-78.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BASTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010015-78.2017.8.11.0044 REQUERENTE: NEIDE BASTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, ora embargante, alegando omissão 

na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e modificação 

na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte ré, além de optar por via inadequada para se alegar tal motivação, 

pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se admite nesta via 

processual, posto que seu único fundamento se confunde com razões 

recursais para segunda instância, eis que a fundamentação sobre o dano 

moral foi exaustivamente motivada na sentença objurgada, mormente que 

a presente demanda se refere a dano in re ipsa. Ante o exposto, conheço 

e deixo de acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, 

com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo na íntegra a 

sentença proferida quanto aos fundamentos e condenação. Intime-se a 

parte autora para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias sob 

pena de arquivamento. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 
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Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-56.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000111-56.2017.8.11.0044 REQUERENTE: TOMAZ FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por TOMAZ FERREIRA DOS 

SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-21.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARTINS MENDES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000178-21.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ANDERSON MARTINS MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA, posto que neste tipo de lide a hipossuficiência do 

consumidor é presumida (artigo 6º, VIII, do CDC). Demais disso, não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 
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as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANDERSON MARTINS MENDES em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. 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. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que jamais realizou qualquer negociação junto a parte reclamada, pelo que 

requer o cancelamento do aludido contrato e a configuração de danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato de voz com o 

aceite dos serviços ofertados pela parte reclamada, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. 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. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor 

da causa e de honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 

e Enunciado 136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte 

reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-17.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA MOREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000036-17.2017.8.11.0044 REQUERENTE: FABIOLA MOREIRA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

FABÍOLA MOREIRA DE FIGUEIREDO, ora embargante, alegando omissão e 

contradição na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se 

alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não 

se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-74.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010067-74.2017.8.11.0044 REQUERENTE: NOEMI BENTO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 
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Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de declaração opostos 

contra sentença proferida, interposto pela parte NOEMI BENTO DA SILVA, 

ora embargante, alegando omissão e contradição na sentença prolatada, 

requerendo novo pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração com efeitos infringentes não 

encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. É, pois, função deste recurso a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites 

traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que modificar-se a 

respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte autora, ora 

embargante, além de optar por via inadequada para se alegar tal 

motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se 

admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010832-89.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO CLARINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO AMILCAR NEDEL OAB - MT0003483A (ADVOGADO)

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010832-89.2010.8.11.0044 EXEQUENTE: ANESIO CLARINDO 

EXECUTADO: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO Vistos etc., Versa 

o presente sobre embargos de declaração opostos contra sentença 

proferida, interposto pela parte LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETO, 

ora embargante, alegando omissão e contradição na sentença de 

homologação de cálculos prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se 

alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não 

se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a tese 

aventada pela embargante de que houve não foi devidamente intimada dos 

cálculos homologados por este juízo, não merece prosperar, pelo motivos 

já explanados em decisão retro. Ante o exposto, conheço e deixo de 

acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo na íntegra a sentença 

proferida quanto aos fundamentos e condenação. Por se tratar de recurso 

meramente protelatório, CONDENO a parte embargante ao pagamento da 

multa que alude o parágrafo 2º do artigo 1.026 do NCPC/2015 a parte 

embargada, qual estipulo em 2% sobre o valor dado a causa na exordial. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-14.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOVI HAMANCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000075-14.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JOVI HAMANCIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. De 

um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de longe a matéria pode ser 

considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, proposta por JOVI HAMANCIA DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 

10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica 

suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos 

morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha 

acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 
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ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-41.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000112-41.2017.8.11.0044 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. De um mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 

DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-74.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MORAES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000071-74.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JEFFERSON MORAES 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR MATÉRIA COMPLEXA, eis que nem de 

longe a matéria pode ser considerada complexa. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por JEFFERSON MORAES 

FERNANDES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000061-30.2017.8.11.0044
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DEVANIR AMANCIO BORGES (REQUERENTE)
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RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000061-30.2017.8.11.0044 REQUERENTE: DEVANIR AMANCIO BORGES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por DEVANIR 

AMÂNCIO BORGES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 
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indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000073-44.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JORGE DAMIAO MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por JORGE 

DAMIÃO MENDES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel 

telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o 

sinal de sua linha telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que 

requer a reparação pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a 

parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, 

denoto a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a 

situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-52.2017.8.11.0044
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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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000066-52.2017.8.11.0044 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL, posto que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por 

FRANCISCO DE ASSIS SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de 

julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica suspenso de 

forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos morais 

sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha acostado 

provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não comprovou de 

forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e 

humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-29.2017.8.11.0044
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000074-29.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JOSIANE AMANCIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA QUE A ANATEL INTEGRE A LIDE, eis 

que a lide encontra-se com a angularização processual formada entre as 

partes. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por JOSIANE 

AMÂNCIO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega que entre os dias 10 e 11 de 

julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha telefônica suspenso de 

forma injustificada, pelo que requer a reparação pelos danos morais 

sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não tenha acostado 

provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não comprovou de 

forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e 

humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 
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à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-45.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZENIRA AMANCIO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000060-45.2017.8.11.0044 REQUERENTE: DEUZENIRA AMANCIO 

BORGES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA QUE A ANATEL 

INTEGRE A LIDE, eis que a lide encontra-se com a angularização 

processual formada entre as partes. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, proposta por DEUZENIRA AMÂNCIO BORGES DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 é usuária da linha móvel telefônica, alega 

que entre os dias 10 e 11 de julho do ano de 2017 teve o sinal de sua linha 

telefônica suspenso de forma injustificada, pelo que requer a reparação 

pelos danos morais sofridos. Ab initio, não obstante a parte reclamada não 

tenha acostado provas sobre seus argumentos, denoto a parte autora não 

comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação 

vexatória e humilhante na presente lide. In casu, a situação não ultrapassa 

a linha do mero aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do 

mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO 

o pedido de danos morais, por configuração de mero aborrecimento. 

Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n. 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 26 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010779-35.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR SANTOS CARLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010779-35.2015.8.11.0044 EXEQUENTE: FLADEMIR SANTOS CARLINI 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Versa o presente 

sobre embargos de declaração opostos contra sentença proferida, 

interposto pela parte requerida BANCO BRADESCO S/A, ora embargante, 

alegando omissão na sentença prolatada, requerendo novo 

pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração com efeitos infringentes não encontram 

guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que a teor do que 

dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. É, pois, função deste recurso a revelação do verdadeiro sentido 

da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da 

parte, contudo, nada há que modificar-se a respeito da sentença 

vergastada. Percebe que a parte ré, além de optar por via inadequada 

para se alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o 

que não se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento 

se confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa. Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de 

declaração com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95, mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos 

fundamentos e condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 26 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-80.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 12021747.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-17.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (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)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 11963838.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-07.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALMIR ROGERIO DE MOURA - MT13853/O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 11/07/2018 Hora: 15:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

INTIME-SE ainda, da r. decisão de Id. 11307982.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000179-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL MANOEL LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISBERTO LEAL (REQUERIDO)

JESSE BENEDITO EMIDIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. sentença do ID nº 12007450.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO DOS SANTOS - 

MT0019408A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/07/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIMO ainda, da r. decisão de Id. 

12380530.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-70.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE TEREZINHA SIDEGUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que tendo em vista a intimação 

eletrônica dos advogados das partes, cumpre-me INTIMAR da audiência 

de conciliação redesignada para o dia 11/07/2018 às 16:00 horas, os 

quais deverão comparecerem na audiência acompanhados das partes 

independentemente de intimação. CIENTIFICANDO-OS que as partes 

promovidas poderão oferecerem contestação, escrita ou oral, no prazo de 

05 (cinco) dias, após a audiência conciliatória, sob pena de revelia. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 

(Provimento nº 11/2012 – CGJ). Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-33.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSARELA MODAS LTDA (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 12023636.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-63.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BRIQUETES PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - 

MT14913/B-B, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/07/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIMO ainda, da r. decisão de Id. 

12065014.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FATIMA GUERRA VIDORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - 

MT23335/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 15/05/2018 

Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIMO 

ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-43.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR KRUGER - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para manifestar-se sobre os termos da petição 

juntada no ID 12389122 e recibo no ID 12389176, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PIRES SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/07/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIMO ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EGISLAINE PAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/07/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 
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comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIMO ainda, para que fique ciente da 

r. decisão retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87057 Nr: 3662-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALA MARIA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86940 Nr: 3575-71.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCI MARIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86807 Nr: 3474-34.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86343 Nr: 3181-64.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDINO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86199 Nr: 3078-57.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86190 Nr: 3069-95.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:SP/327.026

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85585 Nr: 2595-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85581 Nr: 2591-87.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85202 Nr: 2324-18.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA PROENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 
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MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 1696-39.2011.811.0023

 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: VALDENI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79290 Nr: 2023-08.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TULIO FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Código nº 79290

Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca da audiência redesignada para o dia 

11/05/2018, às 16h30min, para oitiva das testemunhas PRF Julio Cezar 

Vieira Lopes dos Santos e PRF Alexsander Simões Bussular, junto à Vara 

Única da Comarca de Itaúba/MT – Numeração Única: 

3038-50.2017.811.0096 – Código: 87159 – extrato em anexo.

Aportando aos autos a carta precatória devidamente cumprida, retornem 

os autos conclusos para designação de audiência de interrogatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65516 Nr: 2790-51.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65516

Vistos etc.

Recebo os recursos apresentados pelas partes (fls.106-123 e 128-133) 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o art. 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Certifique-se o decurso do prazo para o INSS apresentar contrarrazões 

(fls.127/127vº).

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pelo INSS, no de 15 dias (CPC, arts. 1.003, 

§ 5º e 1.010, §1º).

Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os presentes autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste 

Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 2213-05.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.Intime-se o recorrido para que apresente 

contrarrazões ao recurso, no prazo legal.Após certificação, independente 

da apresentação de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39138 Nr: 2317-07.2009.811.0023

 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: PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDCL, EDVDA, JKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Defiro o pedido de fl. 219. Remetam-se os autos ao arquivo 

provisóriTranscorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, intime-se a 

parte autora para impulsionar o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21899 Nr: 753-32.2005.811.0023

 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 KOROLINE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para se manifestar, quando ao conteúdo de 

fls. 230/232, no prazo de 30 dias.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74171 Nr: 2392-36.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 c) impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta 

subsistência;Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora não se 

encontra acometida de situação que a impeça de trabalhar, requisito 

indispensável para a concessão do benefício pretendida. Principais 

quesitos da pericia:1.No caso de incapacidade “permanente e parcial” digo 
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o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra 

natureza. Caso Positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das 

lesões, restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o 

trabalho que o autor habitualmente exercia?Resposta: Periciado não 

apresenta incapacidades;4. A incapacidade para o trabalho é 

permanente? Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação?Resposta: 

Não é permanente, periciado portador de cálculo renal que possui 

tratamento e possui hipertensão arterial que quando medicada se mantem 

dentro do valor normal;No caso, o perito médico afirmou QUE NÃO HÁ 

INCAPACIDADE, razão pela qual forçoso é reconhecer que há 

possibilidade de exercício de funções laborativas, o que afasta a 

presença dos requisitos acima mencionados para concessão do benefício 

(impossibilidade de reabilitação; impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência).DispositivoAnte o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65153 Nr: 2413-80.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 permanente, no valor 

correspondente a 100% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data do 

requerimento administrativo, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1. Nome da Segurada: MARIA APARECIDA COELHO DE 

OLIVEIR2. Benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ;3. Data 

do início do benefício: 03/1/2013 (fl. 3;4. Renda mensal inicial: 100% do 

salário-de-beneficiExtingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 18835 Nr: 1846-64.2004.811.0023

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLER ARMAZENS GERAIS LTDA, WILMA 

MACHADO DUTRA DO CARMO, CARLOS ROBERTO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6170-B OAM/MT

 1. Oficie-se o Cartório de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT para que 

traga aos autos cópia da matricula 2.016 (fl. 351), no prazo de 15 (quinze) 

dias;2. Designe hasta pública do bem imóvel de fl. 351, conforme pauta 

pré-estabelecida por este Juízo, em 1° e 2° praças, respectivamente, 

observando o disposto nos art. 881 e 887 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67606 Nr: 1370-74.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAXIMINO BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A

 Código nº 67606

Vistos etc.

Proceda-se a Sra. Gestora Judicial a conversão do feito em cumprimento 

de sentença.

Diante das informações contidas em fls.100, oficie-se ao Gerente da Caixa 

Econômica Federal – Agência 1569, Bairro Prainha - Cuiabá/MT, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, responda as solicitações de fls.97 e 99 

encaminhando cópias dos documentos de fls.81, 84-86, 96, 97, 99 e 100, 

sob pena de responder por eventual crime de desobediência, diante da 

falta de resposta aos ofícios.

Aportando aos autos as informações, oficie-se a Sra. Gestora Judicial a 

conta única para vinculação dos valores depositados às fls. 84-86.

Expeça-se alvará judicial em favor da parte credora/autora para 

levantamento dos valores depositados que deverá ser creditado na conta 

corrente informada às fls.91.

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60722 Nr: 552-93.2012.811.0023

 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: CASTRO LOBO E CIA LTDA - ME, MARCIO DE CASTRO 

LOBO, MICHAEL ALLYSON FISCHER LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Código nº 60722

Vistos etc.

 Tendo em vista que o pedido de habilitação nos autos protocolado em 

19/01/2017 (fls.572), foi juntado apenas em 19/03/2018, defiro o pedido de 

devolução de prazo para manifestação.

Desta forma, intimem-se as partes para requererem o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86522 Nr: 3285-56.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DO CARMO NOBRE - COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3285-56.2017.811.0023

Código nº 86522

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a Autora pleiteia reconsideração da 

decisão que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela para 

após o transcurso do prazo para apresentação de contestação.

É o sucinto relatório. Decido.

Inicialmente, esclareço que no direito brasileiro não há qualquer 

argumentação jurídica plausível para pedido de reconsideração, isto é, não 

estando satisfeito com a decisão deste Magistrado, a autora deverá 

manejar recurso cabível, no prazo legal.

Ademais, registre-se que não há provas de fato novo alegado, não 

podendo essa argumentação ser presumida.

Posto isso, mantenho a decisão que postergou o pedido de antecipação 
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de tutela para após o transcurso do prazo para contestação (fls.187).

Visando evitar futura alegação de nulidade processual, expeça-se carta 

precatória para citação do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60258 Nr: 2541-71.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6170-B OAM/MT

 Designo audiência de continuação para o dia 18/9/2018 às 15h00min, 

para o interrogatório da acusada;Intimem-se a acusada e seu 

advogado.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83327 Nr: 1113-44.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GOMES DA 

FONSECA - OAB:132245RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83327

Vistos etc.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada nos 

autos.

Cumpra-se conforme determinado em fls.113.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69790 Nr: 3180-84.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL COSTA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 69790

Vistos etc.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada nos 

autos.

Cumpra-se com urgência.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83673 Nr: 1338-64.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLO CARLOS NELSON OLIVEIRA FREESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1338-64.2017.811.0023

Código nº 83673

Vistos etc.

APOLO CARLOS NELSON OLIVEIRA FREESE, qualificado nos autos, 

moveu a presente ação de benefício previdenciário (Amparo Social) em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sob a 

alegação de que o autor é portador de deficiência que o impossibilita de 

trabalhar.

Citado o requerido apresentou contestação (fls.13-22vº), juntando 

documentos em fls.23-25.

O Autor desistiu da demanda, requerendo a extinção do feito, nos termos 

do art. 485, inciso VIII, do CPC (fls.28).

O requerido por sua vez, manifestou concordância com o pedido de 

extinção (fls.30vº).

É o relato.

Fundamento e decido.

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a 

propor a mesma ação.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor nas custas processuais e honorários que fixo em 

R$1.000,00 (hum mil reais) em favor dos procuradores do Requerido, com 

base no art.85, §2º, do CPC, todavia, fica suspensa execução nos termos 

do art.12 da Lei nº1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 2081-45.2015.811.0023

 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: ANTONIO MAURO CARDOSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73729

Vistos etc.

Aguarde- se a realização do estudo social (fls.94 e 96vº).

Aportando aos autos o estudo social, conceda-se vista dos autos às 

partes para manifestar acerca do estudo social, bem como, querendo, 

apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me 

conclusos para a sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62180 Nr: 2138-68.2012.811.0023

 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: ALVINA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62180

Vistos etc.

Intime-se o médico perito para juntar aos autos a perícia, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Caso a perícia ainda não tenha sido realizada, designe-se nova data para 

sua realização e intimação da parte autora.

Aportando aos autos a perícia, conceda-se vista dos autos às partes para 

manifestar acerca da perícia, bem como, querendo, apresentar alegações 

finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me conclusos para a 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 3455-33.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70173

Vistos etc.

EXPEÇA-SE OFÍCIO à Procuradoria e à Gerência Executiva do INSS, para 

fins de implantação do benefício previdenciário concedido à parte autora, 

NO PRAZO DE 15 [QUINZE] DIAS, sob pena de incorrer em crime de 

prevaricação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 15 

dias, informar em juízo o recebimento ou não do benefício, bem como para 

requerer o que entender pertinente, no mesmo prazo.

Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42524 Nr: 700-41.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS, EDSJ, ESDS, TERESINHA APARECIDA SOARES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 42524

Vistos etc.

EXPEÇA-SE OFÍCIO à Procuradoria e à Gerência Executiva do INSS, para 

fins de implantação do benefício previdenciário concedido à parte autora, 

conforme sentença (fls.97-100) proferida nos autos e acórdão 

(fls.140-143 e 154), NO PRAZO DE 15 [QUINZE] DIAS, sob pena de 

incorrer em crime de prevaricação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 15 

dias, informar em juízo o recebimento ou não do benefício, bem como para 

requerer o que entender pertinente, no mesmo prazo.

Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66763 Nr: 656-17.2014.811.0023

 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: MOACIR TEIXEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66763

Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado para a parte autora.

Intime-se o INSS acerca da sentença proferida em fls.97-99vº.

Certificado o trânsito em julgado da sentença para o INSS, EXPEÇA-SE 

OFÍCIO à Procuradoria e à Gerência Executiva do INSS, para fins de 

implantação do benefício previdenciário concedido à parte autora, 

conforme sentença (fls.97-99vº), NO PRAZO DE 15 [QUINZE] DIAS, sob 

pena de incorrer em crime de prevaricação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 15 

dias, informar em juízo o recebimento ou não do benefício, bem como para 

requerer o que entender pertinente, no mesmo prazo.

Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 3468-95.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 75813

Vistos etc.

Intime-se o INSS para manifestar acerca da perícia, bem como manifestar 

nos autos requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para novas deliberações

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de março de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72119 Nr: 1076-85.2015.811.0023

 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: JOSE ROSALINO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:SP/156.844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:SP/327.026

 Os embargos de declaração são espécie de recurso que serve para 

impugnar as decisões eivadas de obscuridade, omissão ou contradição. 

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada.Veja a 

jurisprudência:“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos 

embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são 

admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em 

questão (ponto controvertido) sobre o qual deveria o juiz ou tribunal 

pronunciar-se necessariamenteNo expressivo dizer do Ministro Humberto 

Gomes de Barros: “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos de declaratórios são apelos de integração – não de 

substituição” [STJ - EDResp nº143.471].Neste sentido a 

jurisprudência:EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE 

DA SENTENÇA. ART.463 DO CPC. O magistrado singular, ao proferir 

decisão extinguindo o processo em razão da inércia da parte autora, põe 

fim à sua atividade jurisdicional, só podendo alterar o que foi por ele 

decidido nos casos previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da 

inalterabilidade da sentença, previsto no artigo 463 do CPC. [TJMG – AI 

Nº1.701.04.092060-8/001, relator Des. Valdez Leite Machado, 

j.27.3.2008]Rejeito a alegação de omissão.DISPOSITIVO:Diante do exposto, 

conheço os embargos de declaração porque tempestivos e nego 

provimento, porque ausente qualquer omissão ou contradição na sentença 

de fls. 389/391, mantendo-a por seus fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 80-29.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIR NEVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76024 Nr: 3629-08.2015.811.0023

 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: ROSILENE MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALTIMAIER, INACIO ALTMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 Diante da manifestação de fls. 74/75, intime-se a parte requerida para se 

manifestar, requerendo que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38226 Nr: 1450-14.2009.811.0023

 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: PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Intime-se a parte autora, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75860 Nr: 3502-70.2015.811.0023

 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: AGROCRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 Intimem-se as partes para indicar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79139 Nr: 1939-07.2016.811.0023

 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: PHDLS, MIRIAN MORAIS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social na família da parte autora, devendo informar sua renda per capta e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias.Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será 

apreciado após a juntada do estudo social.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72860 Nr: 1569-62.2015.811.0023

 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: AILTON CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - PONTOS CONTROVERTIDOSFixo como ponto controvertido a qualidade 

de segurado (a) especial do (a) requerente.

- DAS PROVASDefiro a produção da prova testemunhal, cujo rol deverá 

ser apresentado no prazo disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena 

de preclusão.Com efeito, designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 15/8/2018, às 16h15min.Intimem-se as partes, seus 

procuradores, bem como as testemunhas arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74421 Nr: 2557-83.2015.811.0023

 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: JOAO BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 24/25, após voltem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 43423 Nr: 1590-77.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ACELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 228/229, expedindo 

o necessário para o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 27353 Nr: 1838-19.2006.811.0023

 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: FRANCISCO ENRIQUE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Intime-se a parte autora para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69279 Nr: 2784-10.2014.811.0023

 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: JOAO LEOCRIDES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, este Juízo não é competente para processar e julgar a presente 

ação, e por tratar-se de competência absoluta, geradora de nulidade dos 

atos processuais, admissível seu reconhecimento de ofício e em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição.Como é cediço, as normas de competência 

ratione personae são disposições de imperatividade absoluta, razão pela 

qual não podem nem as partes nem o juízo transgredi-las, derrogá-las ou 

afeiçoá-las à sua vontade, visto que subjacentes a elas há uma ordem 

pública que transcende a esfera de interesses das partes em 

conflito.Comunidade 5000 pertence ao município de Guarantã do 

Norte/MT.Ante todo o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste 

Juízo singular para o processamento e julgamento do pedido e, preclusas 

as vias recursais, determino a remessa dos autos para Comarca de 

GUARANTÃ DO NORTE / MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84111 Nr: 1625-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLOR NOGUEIRA KOTIKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - 

OAB:17855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento da aposentadoria por idade a Requerente DOLOR NOGUEIRA 

KOTIKOSKI, equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data 

indeferimento do requerimento administrativo (11/10/2016, fl. 27).Extingo o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 9412 Nr: 1045-80.2006.811.0023

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPA, LTB, ABAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:31644 SP 12304, CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563, 

Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao conteúdo de fls. 

914/923, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75942 Nr: 3560-73.2015.811.0023

 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: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CASTANHO SCHOLTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65559 Nr: 2834-70.2013.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA SOARES, IVANDRO DOS SANTOS 

SOARES, ARDI MOMBELLI DOS SANTOS, NEIRIVAN FERNANDES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Código nº 65559

Vistos etc.

(i) Juntem-se as Cartas Precatórias expedidas para oitiva das 

testemunhas Emerson de Melo Lara, Almir Duarte e Edson Arthur Peixoto, 

devolvidas pelos Juízos – extratos em anexo.

(ii) Após a juntada, intimem-se as partes para manifestação acerca das 

cartas precatórias juntadas, requerendo o que entender pertinente, no 

prazo de 5 (cinco) dias, iniciando pelo MPE, na sequência a DPE, Dr. Irineu 

Paiano Filho e Dr. Pedro Henrique Gonçalves.

(iii) Intime-se a defesa de Neuza Soares (DPE) e Ardi Mombelli dos Santos 

(Dr. Irineu Paiano Filho) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

concordância com a desistência da oitiva da testemunha David Willian 

Soares de Oliveira e a utilização do seu depoimento colhido nos Autos n. 

63989 como prova emprestada, sob pena de o silêncio dos réus ser 

entendido como assentimento tácito;

(iv) Intime-se a defesa de Ivandro dos Santos Soares (Dr. Pedro Henrique 

Gonçalves) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a 

informação contida na certidão de fls. 426 no sentido de que a testemunha 

Valdé Gomes dos Santos faleceu.

(v) Por fim, cumpridas as diligências e certificados os decursos dos 

prazos para as manifestações, voltem-me o feito concluso para 

homologação da desistência da testemunha David Willian Soares de 

Oliveirasda e demais deliberações acerca da audiência de continuação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de março de 2018.
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Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82265 Nr: 358-20.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE BENEFICIO DE 

PENSÃO POR MORTE proposta por IRAILDE GOMES DO NASCIMENTO em 

face de INSS.No decorrer do procedimento, a parte autora informou não 

ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela extinção 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 

45).Relatei. DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fl. 45, extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41518 Nr: 2140-09.2010.811.0023

 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): ANTONIA FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555/A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/MT

 Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto a proposta de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), formulada pela executada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43633 Nr: 1800-31.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Intime-se pessoalmente as defesas dos acusados para apresentarem 

alegações finais, no prazo de 5 dias.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71550 Nr: 691-40.2015.811.0023

 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: TEREZINHA APARECIDA MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A, MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O, 

Rosana Lovison - OAB:19013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fl. 91, indefiro o pedido fls. 92/95 considerando sua 

preclusão.Intime-se a parte autora, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68317 Nr: 1952-74.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73424 Nr: 1907-36.2015.811.0023

 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: JOSE PARANHOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não foi considerado incapacitado para o próprio sustento da 

parte autora, havendo ausência de comprovação de um dos requisitos 

exigidos pela Lei n. 8.742/93 determina o indeferimento do benefício de 

amparo social ao deficiente.DispositivoAnte o exposto, julgo improcedente 

o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65586 Nr: 2861-53.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA RIBEIRO GOMES CONCEIÇÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42004 Nr: 175-59.2011.811.0023

 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: EDIVAL MORAES DE OLIVEIRA, PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para indicar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.Após, conclusos.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 66295 Nr: 203-22.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE 

DO RIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN CAROLINE GOLONI - 

OAB:19711/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:OAB/12684B, 

RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B MT, RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18934

 Na forma do artigo 523 do CPC, intime-se a executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.Ademais, 

não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo, devendo comprovar o prévio recolhimento das 

taxas previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas 

por cada diligência a ser efetuada.Por fim, certificado o trânsito em julgado 

da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento 

das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de 

Processo Civil.Após, conclusos para analise de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40468 Nr: 1082-68.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGPC, MGP, JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao conteúdo de fls. 

251/255, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85029 Nr: 2197-80.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO SEBOLD PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando as alegações da parte autora, que o valor de R$ 

1.356,31 (hum mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e um 

centavo), foi creditado em sua conta bancária indevidamente, determino a 

consignação do valor referido na conta única, devidamente atualizado pelo 

INPC/IBGE, no prazo de 15 dias, com fulcro na boa-fé objetiva, a fim de 

estabelecer um padrão ético às partes na relação processual;2. Oficie-se 

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que traga aos autos no prazo de 15 

dias o extrato da conta corrente/poupança: 2.338-0 agência: 4467 – 

operação 013 - em nome de LAURO SEBOLD PERIN – CPF: 

335.174.609-15, no período de 01/01/2015 a 30/12/2017.Após, voltem 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67713 Nr: 1460-82.2014.811.0023

 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: ELSO JOSE MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO HENRIQUE PEREIRA 

SOUZA - OAB:20338

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70133 Nr: 3426-80.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SARA ROCHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ACOLHO os embargos à execução manejados pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS e homologo o cálculo de fl. 119 quanto 

aos valores devidos. Preclusa esta decisão, expeça-se o competente 

Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, nos termos da Resolução nº. 168, 

de 05/12/2011, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Anoto que no RPV 

deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da última 

atualização do crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71047 Nr: 340-67.2015.811.0023

 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: BRANCA CECILIA ORTEGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82632 Nr: 618-97.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70471 Nr: 3669-24.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 492 de 793



 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VALTER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63941 Nr: 1053-13.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES ROMOALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65138 Nr: 2398-14.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEY VIDAL E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8.184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64446 Nr: 1633-43.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução dos valores depositados à fl. 150, expeça-se 

nova requisição de pequeno valor e/ou precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 1435-06.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVFA, ELZI GOMES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68207 Nr: 1853-07.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CHRISTOVAM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 151/152, vez que existe 

concordância por parte da exequente, conforme fls. 158/159.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28993 Nr: 689-51.2007.811.0023

 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: CONCEIÇÃO DE MARIA DE CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar, quando ao conteúdo de fl. 

155, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81524 Nr: 3437-41.2016.811.0023

 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: JAIR PERETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a apelação, observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o 

artigo 1.012 do Código de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de 

retratação, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.Desta 

forma, com as contrarrazões (fl. 83), remetam-se com as nossas 

homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26871 Nr: 1523-88.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIEL BARBOSA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução dos valores depositados às fls. 143/144, 

expeça-se nova requisição de pequeno valor e/ou precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72502 Nr: 1319-29.2015.811.0023

 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
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 PARTE AUTORA: NELMA FERREIRA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26805 Nr: 1541-12.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CARVALHO PALMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.Com efeito, 

desarquivem-se os autos.Intime-se a requerente.Decorrido o prazo de 5 

(cinco) dias, arquivem-se novamente os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77833 Nr: 1169-14.2016.811.0023

 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: JANE PAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, observa-se, nos autos, a inexistência de provas que afirmem 

a sua qualidade de segurada especial, pois a prova material não comprova 

a qualidade de segurado especial durante ao período de carência.Não há 

um único documento idôneo que comprove a qualidade de segurada rural, 

além disso, toda documentação existente nos autos informam o endereço 

da parte autora na zona urbana, não havendo qualquer prova material nos 

autos.Portanto, no caso concreto, a instrução demonstrou que a parte 

autora não exerceu o trabalho rural, na forma de regime de economia 

familiar, no período disposto na legislação previdenciária, não fazendo jus 

ao benefício pleiteado.DispositivoAnte o exposto, julgo improcedente o 

pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68570 Nr: 2169-20.2014.811.0023

 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): NOESIO PERES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418

 Diante da cota ministerial de fl. 116, designo audiência para o dia 

12/9/2018 às 14h30min, a fim de eventual formulação de acordo para 

cumprimento das obrigações faltantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43469 Nr: 1636-66.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE CASTRO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 Código nº 43469

Vistos etc.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se a parte autora para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77966 Nr: 1252-30.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON AIRES DA SILVA, PASCOALITO 

AIRES DE BRITO, Edvan Cezar de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 77966

Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca da audiência redesignada para o dia 

06/04/2018, às 15h00min, para oitiva das testemunha Meris Clara Berto de 

Sant’ana e Luiz Gonzaga de Oliveira, junto ao Juízo da 7ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá – Numeração Única: 4125-09.2017.811.0042 – Código: 

464214 – extrato em anexo.

Sem prejuízo intimem-se as partes para manifestarem acerca da 

testemunha não localizada Lourival Alves Vasconcelos – extrato em 

anexo, no prazo de (9cinco) dias, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80495 Nr: 2776-62.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS TIMOTEO DA CONCEIÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva exposta na 

denúncia, para CONDENAR o denunciado LUIS CARLOS TIMOTEO DA 

CONCEIÇÃO, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º 

do Código Penal com as implicações da Lei nº11340/06.IV.Com o trânsito 

em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e 

comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, Cartório Distribuidor e à 

Delegacia de Polícia (CNGC – 1.3.7 – XI). Na mesma oportunidade, 

proceda-se à detração penal, nos termos do art. 42, do Código Penal, 

oficie-se aos Órgãos competentes e forme-se o processo executivo de 

pena.Condeno, outrossim, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do defensor nomeado, Nilson Allan 

Rodrigues Portela, diante da impossibilidade do Defensor Público para os 

atos, que arbitro em 10 URH’s, nos termos do item 7.1 da Tabela XIX da 

OAB/MT. Dê-se ciência a vítima desta decisão (artigo 201, §2º, do 

CPP).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo, 23 de março de 2018.EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65786 Nr: 3085-88.2013.811.0023
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA, GILDERVAN 

ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº 65786

Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca da audiência designada para o dia 

20/07/2018, às 15h20min, para interrogatório do acusado Paulo Sergio da 

Silva, junto ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – 

Numeração Única: 9392-43.2017.811.0015 – Código: 301622 – extrato em 

anexo.

Aportando aos autos a carta precatória devidamente cumprida, retornem 

os autos imediatamente conclusos para designação de audiência de 

interrogatório do denunciado Gilderval Araújo de Souza.

Ciência ao MPE, DPE e Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73066 Nr: 1694-30.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 73066

Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca da audiência designada para o dia 

26/04/2018, às 08h00min, para oitiva das testemunhas arroladas pela 

defesa José de Morais Feitosa, Elias Martins da Silva, Charles Benoni 

Alves de Assunção e Edson Castro Feitosa, junto ao Juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Sorriso/MT – Numeração Única: 

850-58.2017.811.0040 – Código: 165680 – extrato em anexo.

Aguarde-se o decurso do prazo para a entrega do relatório do estudo 

social.

Aportando aos autos a carta precatória devidamente cumprida, bem como 

apresentado o estudo social, conceda-se vista dos autos às partes para 

apresentarem memoriais, no prazo de 5 (cinco) dias, iniciando-se pelo 

MPE, na sequência a Defesa.

Após, conclusos para a sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72511 Nr: 1328-88.2015.811.0023

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AKLDS, CLARICE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Intime-se o requerido para apresentar todos os documentos descritos na 

inicial, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64695 Nr: 1901-97.2013.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIVAL MARTINS DOS SANTOS - ME, SENIVAL 

MARTINS DOS SANTOS, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BOFI - OAB:30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258/A-MT

 Código nº 64695

Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida em 

fls.2.002/2.003.

Havendo custas pendentes, proceda-se na forma dos artigos 352, 353 e 

354 da CNGC, com redação alterada pelo Provimento 14/2017-CGJ.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69624 Nr: 3747-18.2014.811.0023

 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: JUAREZ VIANA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) especial do 

(a) requerente.- DAS PROVASDefiro a produção da prova testemunhal, 

cujo rol deverá ser apresentado no prazo disposto no artigo 357, § 4º do 

CPC, sob pena de preclusão.Com efeito, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 15/8/2018, às 16h30min.Intimem-se as partes, seus 

procuradores, bem como as testemunhas arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80230 Nr: 2606-90.2016.811.0023

 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: JOAO ROZENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) especial do 

(a) requerente.- DAS PROVASDefiro a produção da prova testemunhal, 

cujo rol deverá ser apresentado no prazo disposto no artigo 357, § 4º do 

CPC, sob pena de preclusão.Com efeito, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 15/8/2018, às 16h45min.Intimem-se as partes, seus 

procuradores, bem como as testemunhas arroladas.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86041 Nr: 2945-15.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA GALDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Defiro a produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado 

no prazo disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão.Com 

efeito, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29/8/2018 

às 14h00min.Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77096 Nr: 727-48.2016.811.0023

 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: APARECIDA FARIAS DA SILVA AGUILHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, inclusive, 

pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, estão 

impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, entendo 

desnecessária a designação de audiência preliminar.

Dou prosseguimento ao feito.Em saneador, passo a decidir:- PONTOS 

CONTROVERTIDOSFixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente.- DAS PROVASDefiro a produção 

da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo disposto 

no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão.Com efeito, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29/8/2018 às 

14h30min.Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76923 Nr: 605-35.2016.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUAN LIN BACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

30,00(trinta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação de sentença, eis que a intimação via "Correios" restou 

infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62464 Nr: 2450-44.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. TERRAPLANAGEM LTDA, EDVALDO 

DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte autora da decisão a 

seguir transcrita: "Defiro o pedido de fl. 84. Concedo vistas dos autos a 

parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no artigo 107, II do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se o necessário"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86494 Nr: 3267-35.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LAIRTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, inclusive, 

pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, estão 

impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, entendo 

desnecessária a designação de audiência preliminar.

Dou prosseguimento ao feito.Em saneador, passo a decidir:- PONTOS 

CONTROVERTIDOSFixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente.- DAS PROVASDefiro a produção 

da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo disposto 

no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão.Com efeito, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15/8/2018, às 

17h00min.Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85767 Nr: 2728-69.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGEMIRO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, inclusive, 

pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, estão 

impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, entendo 

desnecessária a designação de audiência preliminar.

Dou prosseguimento ao feito.Em saneador, passo a decidir:- PONTOS 

CONTROVERTIDOSFixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente.- DAS PROVASDefiro a produção 

da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo disposto 

no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão.Com efeito, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29/8/2018, às 14h15min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75674 Nr: 3393-56.2015.811.0023

 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: ADRIANO CESAR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 1. Converta-se o feito em cumprimento de sentença;2. Com retorno dos 

autos da instância superior, intime-se a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como, manifestar-se 

sobre o valor depositado às fls. 88/89;

3. Remetam-se os autos para contadora judicial para o cálculo de custas e 

despesas processuais;Na sequência, intime-se a parte executada para o 

recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de averbação na 

distribuição e protesto judicial;Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64695 Nr: 1901-97.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIVAL MARTINS DOS SANTOS - ME, SENIVAL 

MARTINS DOS SANTOS, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 
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FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BOFI - OAB:30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258/A-MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III “b” do Código de Processo Civil.Na mesma 

oportunidade, determin 1. Converta o feito em cumprimento de sentença; 2. 

Proceda-se a inclusão no pólo ativo da demanda ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS DO BRASIL S/A. Homologo a desistência 

do prazo recursal.Certifique-se o trânsito em julgado da presente 

decisãoPublique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, 16 de outubro de 2017.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-13.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000034-13.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: SUL 

AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Senhor(a): DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado da Executada, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo da r. sentença constante 

dos autos, para no prazao legal de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento 

do valor de R$ 9.805,25 (nove mil e oitocentos e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), no prazo legal, sob pena de incidência das multas do CPC, em 

especial do artigo 523, bem como penhora via Bancen/Jud, que fica desde 

logo Requerida ao mm. Juízo. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de março 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

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81216 Nr: 3393-91.2012.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDdlVCdPeL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHD, GdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 Certifico que a audiência de instrução foi redesignada e foram 

determinadas as seguintes providências:

 "considerando a ausência de procuração nos autos, apesar de haver 

petições inúmeras nos autos protocoladas pelo Dr. Fabiano Rezende em 

defesa do Requerido Rui Henrique Demarchi, bem como o seu estado de 

saúde a Comissão entende que, inviável a realização da audiência apesar 

de ter sido o mesmo intimado por edital, visando evitar futuras nulidades.

 Desde já consigno que a audiência de instrução está redesignada para o 

dia 10/4/2018 às 14h, ficando desde já todos intimados para o ato, 

devendo o Dr. Fabiano Rezende apresentar procuração nos autos ou 

informar se não está patrocinando a defesa do Rui. Caso não haja 

manifestação até a referida data, na oportunidade será nomeado Defensor 

Dativo".

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132349 Nr: 332-52.2017.811.0013

 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: MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS, NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora da proposta de honorários de 

Ref. 69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138951 Nr: 3232-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Bento Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo, portanto abro vistas 

para a parte autora contrarazoar o recurso apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164299 Nr: 2274-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilaíde Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu em cartório o representante legal do Município 

de Pontes e Lacerda-MT e intimei do teor da carta de ordem conforme 

assinatura do mesmo.na cópia em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155575 Nr: 10653-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAIRO EDSON CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓISES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada de 

certidão de oficial de justiça em Ref. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139423 Nr: 3429-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Inácio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado em Ref. 52, é tempestivo, 

portanto abro vistas para a parte autora contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143698 Nr: 5112-35.2017.811.0013

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que verificando os autos constatei que até a presente data a 

parte autora não efetuou o pagamento da diligência para cumprimento do 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146029 Nr: 6161-14.2017.811.0013

 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: Ormezinda Ruela de Oliveira

 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 a parte autora na pessoa de seu advogado para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156973 Nr: 11292-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GIOVANNI BEZERRA - 

OAB:23025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985/MT

 Certifico que verificando a carta precatória encontra-se paralisada em 

cartório aguardando pagamento de diligência a mais de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129233 Nr: 7797-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENEIDE CORDEIRO OLIVEIRA

 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 a parte autora na pessoa de seu advogado para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101985 Nr: 2913-11.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CARLOS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153831 Nr: 9818-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiola de Souza Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160934 Nr: 857-97.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Aparecida Vieira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência pelo autor, julgo extinto o feito nos termos do art. 

485, VIII, sem resolução de mérito.

 Levantem-se eventuais penhoras e restrições.

 Cumpra-se.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113811 Nr: 1549-67.2016.811.0013

 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: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o processo sem resolução 

de mérito. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137903 Nr: 2807-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249

 intimar o requerido na pessoa de seus advogados

constituídos1, quem sejam, Gabriel Santos Albertti - OAB/PR 44.655, Pedro

Moacyr Pinto Júnior - OAB/MT 7.585 e Ricardo Batista Blasi - OAB/MT

12.249, a teor do art. 513, §2º, inciso I, do CPC2, a quitar, no prazo de 15 
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(quinze)

dias, o valor remanescente do débito, no valor de R$ 514,34 (quinhentos e

quatorze reais e trinta e quatro centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 4578-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - OAB:40989

 Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposto 

pelo Banco do Brasil S.A. em face da Execução de Título Judicial proposta 

pelo MINISTÉIRO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O executado alega matérias de mérito, já discutidos na sentença do 

processo de conhecimento.

Sendo assim, não traz matérias atinentes à impugnação da execução, 

tendo em vista que o matéria da impugnação se confunde com eventual 

apelação.

Julgo improcedente o pedido de impugnação, nos termos do art. 487, 

inciso I do NCPC.

 Intime-se o autor para que proceda o pagamento conforme condenação 

da sentença.

PRIC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147592 Nr: 6854-95.2017.811.0013

 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: Anadir José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Maria Neta do Nascimento, Antonio Inacio de Moura, Joana Maria Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS É 

TEMPESTIVA, SENDO ASSIM ABRO VISTAS DOS AUTOS AO AUTOR 

PARA IMPUGNAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160285 Nr: 584-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121483 Nr: 4193-80.2016.811.0013

 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: ESTER DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS É 

TEMPESTIVA, SENDO ASSIM ABRO VISTAS DOS AUTOS AO AUTOR 

PARA IMPUGNAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104476 Nr: 3945-51.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEME ALVES CORGOZINHO, MARCOS 

ANTONIO ASSI TOZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS É 

TEMPESTIVA, SENDO ASSIM ABRO VISTAS DOS AUTOS AO AUTOR 

PARA IMPUGNAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119181 Nr: 3257-55.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVIA DE JESUS

 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 QUE A IMPUGNAR É TEMPESTIVA, SENDO ASSIM INTIMO O 

AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAR-SE NOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141255 Nr: 4137-13.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145879 Nr: 6083-20.2017.811.0013

 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: Ivanilda Soares dos Santos

 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 autor na pessoa de seu advogado para manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145696 Nr: 5993-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darly Maria da Silva Mota

 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:

 Intimo o autor para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145357 Nr: 5857-15.2017.811.0013

 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: SONIA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. SENDO ASSIM INTIMO O AUTOR PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82977 Nr: 351-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Henrique Coelho de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 32913 Nr: 381-79.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.D.V. Braga e Cia Ltda - Agrovale, Marcelo 

Dusso Vasconcelos Braga, Jaqueline Scherer Braga, Espolio de Luciano 

Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85608 Nr: 3214-26.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandelice Pereira Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ao exequente para dar andamento sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58139 Nr: 3704-53.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Eugenio Grecco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Ao exequente para dar andamento sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159202 Nr: 32-56.2018.811.0013

 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: Cristiane Cátia Ricaldes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159201 Nr: 31-71.2018.811.0013

 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: Vanice Ernesto Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165041 Nr: 2692-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT16.802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Cumpra-se, com URGÊNCIA, servindo a presente como Mandado. 

Cobre-se o cumprimento em 05 dias. Após, devolva-se com nossas 

homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115839 Nr: 2151-58.2016.811.0013

 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: WILLIAM RAMPANELLI SANTA CATARINA, WESLLEM 

RAMPANELLI SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU FAVATO, NATALIA CASTILHO 

SHICHINOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Intimo as partes para se manifestar da juntada da proposta de honorários 

juntada em Ref. 93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83005 Nr: 381-35.2013.811.0013

 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: Odenair Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia Regina Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 1104-98.2006.811.0013

 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: Clelio Correa Lima, Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Cordeiro de Oliveira, Novaflex 

Embalagens Limitada, João Sebastião de Queiroz, Otavio Conceição 

Quinta, Luzia Terezinha de Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Vê-se que a sentença proferia em Ref: 308/309 foi proferida nos termos 

do art. 356 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a 

existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação 

reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, 

independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa 

interposto.

§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a 

execução será definitiva.

§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o 

mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento 

da parte ou a critério do juiz.

§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo 

de instrumento.”.

Com isso, sendo caso de julgamento parcial de mérito, a presente 

demanda correrá normalmente quanto às demais contendas, vez que foi 

determinada a intimação do requerente para indicar provas a produzir.

II – Posto isto NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81311 Nr: 3497-83.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido liminar (art. 275 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Rodrigues da Silva, Rosilene Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wembley de Lima Arruda, Isaura Neto da Silva 

Oliveira, Luciano José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Sara Graziela Pinto Fernandes de 

Oliveira - OAB:MT-13680, Wilson Donizeth de Freitas Faria - 

OAB:4202

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. 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.: 125330 Nr: 5957-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRG, MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que até a presente data não foi colacionado 

aos autos contestação. Sendo assim remeto os autos a Defendoria 

Pùblica para manifestar-se , requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133662 Nr: 752-57.2017.811.0013

 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: José Edimilson Ezequiel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 2384-02.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464, 

LEONARDO PANTALEÃO - OAB:146438-SP, Ricardo Cardoso 

Monteiro - OAB:267266/SP

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129885 Nr: 8117-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B F ORDENHADEIRAS E RACOES LTDA ME, 

ELCIMAR SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique o Cartórios e foram opostos embargos à penhora.

Ao exequente para dar prosseguimento.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2911 Nr: 4320-28.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB- SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO 

ABASTECIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA & LEITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JUSSARA RASQUIN 

SLHESSARENKO - OAB:1541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4320-28.2010.811.0013

Cód. nº. 2911

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o trâmite da liturgia processual 

encontra-se estagnado há anos por inércia do credor em promover os 

atos necessários à satisfação de sua pretensão.

Aplicando-se as normas que regem a prescrição de créditos tributários, 

verifica-se que, entre a data do último andamento processual e o presente 

momento, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos.

Sendo assim, inescapável o reconhecimento da fluência do lapso 

prescricional.

Isto posto, DECLARO a prescrição da pretensão estatal, nos termos do 

art. 174, “caput”, do CTN c/c o art. 487, II, do NCPC.

DETERMINO o levantamento do bem penhorado à fl. 20.

Sem condenação em custas e/ou honorários de advogado.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Pontes e Lacerda/MT, 16 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150348 Nr: 8156-62.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para a parte autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44337 Nr: 962-26.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JddS, GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 30960 Nr: 4511-49.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Freitas Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Alves Ferreira, Cleusimar de Queiroz 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente a 

Guia de pagamento referente a Diligência do Oficial de justiça para o 

devido cumprimento do mandado de Avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 765-32.2012.811.0013

 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: Maria Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista a parte autora para que apresente Impugnação aos 

Embargos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165085 Nr: 2732-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a inicial por meio da juntada aos autos da 

certidão de nascimento do menor. No mesmo prazo, deverá o autor juntar 

aos autos o termo judicial que estabeleceu a guarda unilateral em favor da 

ré ou informar se a guarda é de fato, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, "ex vi" do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Com o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, na sequência, 

PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159014 Nr: 12433-24.2017.811.0013

 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: David de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda, 

Odailton Carvalho Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE PAULA - 

OAB:229564, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60659 Nr: 999-48.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84340 Nr: 1826-88.2013.811.0013

 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: Sebastião Martins 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-69.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "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, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "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, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY GRASSIOTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do Defensor Público, do inteiro teor do despacho que segue: 

Vistas À Defensoria Pública e Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY GRASSIOTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do Defensor Público, do inteiro teor do despacho, que segue: 

Vistas À Defensoria Pública e Ministério Público.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Converto o julgamento em diligência para que seja realizada audiência de 

instrução pela Sra.Juiza leiga, com depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas, devendo apresentar minuta pra sentença.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000696-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENA BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Converto o julgamento em diligência para que seja realizada audiência de 

instrução pela Sra.Juiza leiga, com depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas, devendo apresentar minuta pra sentença.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26686 Nr: 659-72.2009.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Umbelino da Silva, Sebastiana Maria de Souza, 

Valdir Umbelino da Silva, Valdenor Umbelino da Silva, Vilma Pereira da 

Silva, José Umbelino da Silva Filho, Marinete Umbelino da Silva Souza, 

Solange Pereira da Silva, Adilson José de Souza, Antonio Marcos de 

Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dirceu Santiago de Oliveira, Lidia 
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Grusegoch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:OAB/MT 13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 259, procedo a 

intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção

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 em cumprimento ao despacho de fl. 147 procedo a intimação 

da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção,nos termos do artigo 485, § 1º

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60930 Nr: 621-55.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 123, procedo a 

intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 70811 Nr: 939-96.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos de Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da pare autora para no prazo legal, 

promover regelar andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 411-62.2016.811.0014

 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: Edinaldo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Occhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Argemiro Garcia Junior - 

OAB:PR-33.528, Marcio keiji Sato - OAB:PR 33305, WILLIAN SILVÉRIO 

CHICONATTO - OAB:65866

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 101, procedo a 

intimação da parte autora para no prazo legal apresentar as alegações 

finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76120 Nr: 1562-29.2017.811.0014

 AÇÃO: Suprimento de Capacidade ou de Consentimento para 

Casar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YCLdSL, CLdS, ALSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, por perda 

superveniente do objeto.Sem custas por ser a requerente beneficiária da 

gratuidade de justiça e, sem honorários advocatícios, por tratar-se de 

procedimento de jurisdição voluntária.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 77141 Nr: 2037-82.2017.811.0014

 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, Flavia Venceslau Gomes - OAB:MT -16.843

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21901 Nr: 944-70.2006.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo n.º 944-70.2006.811.0014 Código: 21901

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de executivo de pena pertencente a CLEBER RODRIGUES DE 

SOUZA.

O recuperando foi condenado a 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de 

reclusão. Realizada audiência admonitória o réu tomou ciência da pena lhe 

impostas.

Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do réu ante o fiel cumprimento de sua reprimenda (fl. 488).

É o relatório.

Decido.

Considerando o integral cumprimento da pena imposta, sem que o 

reeducando tivesse dado razão à sua revogação, a representante do 

Ministério Público requereu que fosse julgada extinta a punibilidade do réu 

à fl. 488.

Ante o exposto, estando presentes os pressupostos legais, com 

fundamento no artigo 82 do Código Penal, acolho o parecer ministerial e 

DECLARO extinta a punibilidade do recuperando CLEBER RODRIGUES DE 

SOUZA.

P.R.I.C.
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Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Poxoréu – MT, 30 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-14.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERLANE SOARES ARRUDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010131-14.2016.8.11.0014 REQUERENTE: ERLANE SOARES ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação no Id. 7212207, dentro do 

prazo legal – Id. 7212216, entretanto a impugnação – Id. 7212213, foi 

apresentada intempestivamente, conforme consta no Id. 7212216. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Erlaine Soares 

Arruda em face de Vivo S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 67,98 – contrato nº. 0237401597, incluído em 

07.08.2015, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 10021035 o extrato 

d o  S C P C ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e : 

https://www.facmat.com.br./CREDICONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 01.06.2016, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica 

com referida empresa Requerida. Realizada no Id. 7212182 em 

25.07.2016, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. 

Por sua vez, no Id. 7212207 a Requerida apresentou contestação, e em 

sede de preliminar pleiteou pela inépcia da inicial, bem como impugnou pelo 

valor da causa, haja vista que foi atribuído a causa o valor de R$ 67,98, e 

no mérito, em suma contesta pela regularidade da contratação dos 

serviços pelo fato da parte Requerente ser titular da linha 66 96021216 

conta 0237401597, habilitada em 22.01.2015 e posteriormente cancelada 

pela inadimplência em 23.03.2015, e para demonstrar junta no contexto da 

contestação print de telas sistêmicas, e o Relatório de Chamadas 

originadas/recebidas completadas – Ref.: 4889/2016—12 – Período 

22.01.2015 a 23.03.2015 (Id. 7212197), referente a linha nº. 66 96021216, 

contesta mais pela gravação da ligação feita com a Requerente, a qual 

anexa ao Id. 7212190, onde a parte confirma o seu endereço. Na 

contestação ainda, pleiteia pela litigância de má-fé, pela alteração da 

verdade dos fatos, postula ainda na contestação pelo pedido contraposto 

a fim de que a parte Requerente seja condenada ao valor de R$ 67,98, 

valor este referente a negativação, e ao final contesta pela improcedência 

da ação. Contudo, a parte Requerente impugnou à contestação – Id. 

7212213, em sua totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum 

documento assinado entre as partes para demonstrar a contratação, 

impugna mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, tendo em vista 

que as demais negativações estão sendo discutidas judicialmente, e ao 

final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide, bem como pela 

procedência da ação. Ressalto que a impugnação foi apresentada 

intempestivamente, conforme consta certificado – Id. 7212216. No entanto, 

no Id. 7212219, houve decisão para produção de provas pelas partes, 

entretanto as partes se mantiveram inertes, conforme certificado - Id. 

7212226. Todavia, no Id. 7212229 a parte Requerente foi instada a 

emendar a inicial, tendo em vista o valor atribuído a causa de R$ 67,98 e 

por sua vez no Id. 7212242, atribuiu o valor a causa de R$ 37.480,00, e, 

por conseguinte a inicial foi recebida, conforme consta da decisão 

proferida no Id. 11902558. Pois muito bem, conquanto tenha a Requerida 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

apenas apresentou o Relatório de Chamadas originadas/recebidas 

completadas – Ref.: 4889/2016—12 – Período 22.01.2015 a 23.03.2015 

(Id. 7212197), referente a linha nº. 66 96021216, documento do qual alega 

que a Requerente possuía a linha telefônica, entretanto referidos 

documentos não contêm assinatura da parte Requerente. Todavia, a parte 

Requerida também junta uma gravação em áudio – Id. 7212190, porém esta 

gravação a Requerente menciona a atendente que não quer contratar os 

serviços por condições financeiras, no entanto quando a atendente vai 

explicar a Requerente as condições do plano de telefonia, a gravação se 

encerra, portanto, não dá para saber se houve a contratação via call 

center. Por outro lado, pelos documentos anexados aos autos com a inicial 

Id. 10021035 não há prova segura da quantidade de restrição comercial 

registrada no nome e CPF da parte Requerente, haja vista que a parte 

a p r e s e n t a  e x t r a t o  d o  S C P C ,  e x t r a í d o  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br./CREDICONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 01.06.2016, não servindo como prova de restrição comercial, 

face à ausência de extrato completo unificado dos órgãos de restrição ao 

crédito (SPC, SCPC e SERASA), informando todas as restrições 

registradas, ou seja, a parte deveria ter colacionado aos autos extrato 

unificado de órgão oficial, para provar a negativação do nome e CPF. 

Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. No entanto, a 

prova que deveria ter sido produzida pela parte Requerente não é 

impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, como se manteve inerte, a 

improcedência se impõe. Neste caso, a Requerente deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Por outro lado, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE do pedido contraposto. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-61.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010059-61.2015.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA SOL 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER, DOELER DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que o débito foi devidamente 

quitado, sendo requerido a levantamento por parte do Exequente. Assim, 

diante da quitação do débito, deve o feito ser extinto pelo cumprimento 

integral da obrigação. Proceda-se ao necessário para o levantamento dos 

valores depositados nos autos ao Exequente, através do Alvará Eletrônico 
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nº. 307155-3/2017 – Id. 9641426, observando os dados informados pelo 

patrono da Exequente. Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do 

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 a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-19.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA LEAL MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000016-19.2017.8.11.0014 REQUERENTE: TAYNARA LEAL MAGALHAES 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc., Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

A parte Requerente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme certificado no Id. 9420587, não compareceu ao ato 

e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no Termo de Audiência – Id. 9638995, realizado em 

28.08.2017. Deste modo, diante da ausência da parte Requerente na 

audiência de conciliação, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte Requerente 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. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-88.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010139-88.2016.8.11.0014 REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES 

FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 7212355, por sua vez o Requerente impugnou – Id. 7212372, ambos 

dentro do prazo legal – Id. 7212832. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos 

Morais, ajuizada por Rafael Rodrigues Fonseca em face de Banco 

Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 

134,47 – contrato nº. 048703481000036, incluído em 12.06.2012, nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida, conforme junta no Id. 7212307 o extrato de consulta de balcão, 

emitido pela CDL Cuiabá em 08.06.2016, sendo que jamais tivera qualquer 

relação jurídica com referida empresa Requerida. Realizada no Id. 7212368 

em 01.08.2016, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. 

Por sua vez, no Id. 7212355 a Requerida apresentou contestação, e em 

suma contesta pelo exercício regular do direito, tendo em vista que a parte 

é titular do Cartão de Crédito Visa nº. 4096.0145.8700.6378, e para 

comprovar junta aos autos Faturas do Cartão de Crédito – Id. 7212338, 

contesta ainda que o saldo devedor é de R$ 344,91, contesta ainda pela 

litigância de má-fé, pelo fato da parte alterar a verdade dos fatos, e ainda 

pela aplicabilidade da súmula 385 do STJ, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente impugnou à 

contestação – Id. 7212372, em sua totalidade, pelo fato da Requerida não 

trazer nenhum documento assinado entre as partes para demonstrar a 

contratação, impugna mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, 

tendo em vista que as demais negativações estão sendo discutidas 

judicialmente, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide, bem 

como pela procedência da ação. No entanto, no Id. 7212386 houve 

decisão para produção de provas pelas partes, entretanto as partes se 

mantiveram inertes, conforme certificado - Id. 7212391. Todavia, no Id. 

7212396 a parte Requerente foi instada a emendar a inicial, tendo em vista 

o valor atribuído a causa de R$ 134,47 e por sua vez no Id. 8328481, 

atribuiu o valor a causa de R$ 37.480,00, e, por conseguinte a inicial foi 

recebida, conforme consta da decisão proferida no Id. 11902667. Pois 

muito bem, analisando os documentos juntados pela Requerida, 

especificamente as faturas anexadas ao Id. 7212338, observo que o 

endereço lá constante, trata-se do mesmo endereço informado pela parte 

no preâmbulo da exordial, bem como observo ainda que o endereço 

constante no comprovante de endereço juntado no Id. 7212307 em nome 

de Doralice Fonseca Rodrigues (genitora do Requerente), documento este 

juntado pela própria parte Requerente, também trata-se do mesmo 

endereço das referidas faturas, assim comprovando que a parte possui 

relação jurídica com a Requerida, sendo assim a improcedência da ação 

se impõe. Por conseguinte, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

tinha vínculo contratual com a parte Requerida. Nesta condição, inexistindo 

ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-66.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES BACAS (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010134-66.2016.8.11.0014 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGUES 

BACAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 7218795, por sua vez o Requerente impugnou – Id. 7218803, ambos 

dentro do prazo legal – Id. 7218808. Preliminar de Conexão. A Requerida 

pleiteia pela conexão da presente demanda com Ação nº. 

8010133-81.2016.8.11.0014, por terem as mesmas partes e os mesmos 

pedidos. Pois bem, em análise ao sistema PJe, verifico que as referidas 

ações possuem contratos e valores diferentes entre as ações, por outro 

lado constato que a referida ação encontra-se conclusa para decisão, 

neste caso deixo de acolher a preliminar arguida de conexão entre as 

ações, tendo em vista que os contratos e valores discutidos são distintos. 

Passo ao julgamento do Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

Wellington Rodrigues Bacas em face de Banco Bradesco S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 754,05 – contrato 

nº. 04103659100022CT, incluído em 23.05.2015, nos órgãos de restrição 

ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, conforme 

junta no Id. 7218761 o extrato do SCPC, emitido através do site: 

https://www.facmat.com.br./CREDICONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 30.05.2016, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica 

com referida empresa Requerida. Realizada no Id. 7218770 em 

01.08.2016, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. 

Por sua vez, no Id. 7218795 a Requerida apresentou contestação, e em 

sede de preliminar pleiteou pela Conexão entre a presente demanda com a 

Ação nº. 8010133-81.2016.811.0014, por terem o mesmo pedido e a 

causa de pedir, ainda em preliminar contesta pela inépcia da inicial, pelo 

fato do comprovante de endereço estar em nome de pessoal estranha a 

lide, e no mérito, pelo exercício regular do direito tendo em vista a parte 

Requerente ser titular do Cartão de Crédito nº. 4096-0145.8701.8183 – 

Visa Fácil, e para provar junta no contexto da contestação fatura do 

cartão de crédito, bem como anexas as faturas do cartão de crédito – Id. 

7218777, e ao final contesta pela improcedência da ação. Contudo, a parte 

Requerente impugnou à contestação – Id. 7218803, em sua totalidade, pelo 

fato da Requerida não trazer nenhum documento assinado entre as partes 

para demonstrar a contratação, impugna mais pela inaplicabilidade da 

súmula 385 do STJ, tendo em vista que as demais negativações estão 

sendo discutidas judicialmente, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide, bem como pela procedência da ação. No entanto, no Id. 

7218814 houve decisão para produção de provas pelas partes, entretanto 

a Requerida se manifestou – Id. 7218624, pelo desinteresse na produção 

de provas, entretanto a parte se manteve inerte, conforme certificado - Id. 

7218829. Todavia, nos Ids. 7218833 e 10817718 a parte Requerente foi 

instada a emendar a inicial, tendo em vista o valor atribuído a causa de R$ 

754,05 e por sua vez no Id. 11192363, atribuiu o valor a causa de R$ 

37.480,00, e, por conseguinte a inicial foi recebida, conforme consta da 

decisão proferida no Id. 11902691. Pois muito bem, conquanto tenha a 

Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, apenas apresentou Faturas do Cartão de Crédito nº. 

4096.xxxx.xxxx.8183, documento do qual alega que o Requerente realizou 

compras, bem como foram debitados valores de pagamento, entretanto 

referidos documentos não contêm assinatura da parte Requerente. Por 

outro lado, pelos documentos anexados aos autos com a inicial Id. 

7218761 não há prova segura da quantidade de restrição comercial 

registrada no nome e CPF da parte Requerente, haja vista que a parte 

apresenta extrato do SCPC, emitido através do site: 

https://www.facmat.com.br./CREDICONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 30.05.2016, não servindo como prova de restrição comercial, 

face à ausência de extrato completo unificado dos órgãos de restrição ao 

crédito (SPC, SCPC e SERASA), informando todas as restrições 

registradas, ou seja, a parte deveria ter colacionado aos autos extrato 

unificado de órgão oficial, para provar a negativação do nome e CPF. 

Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. No entanto, a 

prova que deveria ter sido produzida pela parte Requerente não é 

impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, como se manteve inerte, a 

improcedência se impõe. Neste caso, a Requerente deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-76.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LINDINALVA DE LARA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010004-76.2016.8.11.0014 REQUERENTE: ELIANE LINDINALVA DE LARA 

PINHO REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação no Id. 7209542, dentro do 

prazo legal – Id. 7209570, entretanto a impugnação no Id. 7209565 é 

intempestiva, conforme certificado - Id. 7209570. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos 

Morais com Tutela Antecipada e Repetição de Indébito, ajuizada por Eliane 

Lindinalva de Lara Pinho em face de Claro TV - Embratel TVSAT 

Telecomunicações Ltda., ambas qualificadas nos autos em epígrafe, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 39,80 nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

7209304 o extrato SPC Brasil datado de 21.12.2015, emitido através de 

informações confidenciais – Protocolo: 001.483.452.114-9, sustenta na 

exordial, que mantinha relação jurídica com a Requerida, entretanto 

requereu o cancelamento da assinatura do pacote de TV, porém após 

diversas vezes pleiteando o cancelamento o seu nome foi negativado 

indevidamente pela Requerida, e por não conseguir resolver de forma 

administrativa ajuizou a presente demanda, para pleitear a indenização 

pelo dano moral. No Id. 7209387, o pedido de liminar foi deferido, sendo 

expedido ofício nº. 14/2016 – Id. 7209398 e 7209405 aos gerentes do SPC 

Brasil e SERASA. Contudo, no Id. 8120597 - SPC Brasil, através do Ofício 

nº. SPCBR Jur nº. 1193/2016, o referido órgão informa que Nada Consta 

na base de dados no nome e CPF da Requerente, na data de 23.02.2016. 

Todavia, no Id. 7209524 a parte Requerida informou que cumpriu a ordem 

judicial e excluiu o nome e CPF da Requerente no rol de inadimplentes, 

conforme consta dos extratos anexados ao Id.7209534. Realizada no Id. 

7209556 em 25.04.2016, a audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, no Id. 

7209542 a Requerida apresentou contestação, contestando pelo exercício 

regular do direito, e ainda contestou que competia a parte Requerente 
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demonstrar os fatos constitutivos do seu direito em relação ao dano moral, 

e ao final contesta pela improcedência da ação. No mais, no Id. 7209565, a 

parte Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato da 

Requerida não trazer nenhum documento que comprovasse o débito, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Ressalto que conforme consta no 

Id. 7209570, a impugnação foi apresentada intempestivamente. Pois muito 

bem, pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, 

principalmente o extrato (Id. 7209304), verifica-se que de fato foi incluída a 

referida negativação pela parte Requerida. Deste modo, conquanto tenha 

a parte Requerida em contestação – Id. 7209542, alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer contrato, devidamente assinado, ou gravação de áudio 

autorizando a cobrança. Afrontando assim, os princípios que rezem toda 

relação consumerista, bem como os direitos básicos do(a) consumidor(a), 

previsto no artigo 6° do CDC. Ademais em momento algum a parte 

Requerida provou que as declarações da parte Requerente são 

inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da inversão do ônus da 

prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a parte consumidora é a 

parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim caberia à parte 

Requerida trazer na defesa contratos/documentos/faturas que 

comprovasse o débito existente, o qual alega haver a existência de 

pendência de débito/financeiro com a parte Requerente. Dispõe o artigo 6º 

do CDC, em seu inciso VIII, sobre a inversão do ônus da prova: “São 

direitos básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências”. Por conseguinte, competia a parte Requerida o ônus de 

demonstrar a contratação dos serviços, bem como a prestação e a 

regularidade da cobrança efetivada, no entanto, limitou-se na defesa 

apenas a dizer que competia a parte autora provar os fatos constitutivos 

do seu direito. No entanto, a parte Requerida incidiu em responsabilidade 

civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, infere-se, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da Requerente para a 

referida contratação e consequentemente a indevida inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito. A inserção do nome da parte Requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há 

dúvida de que a conduta da Requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar inexistente o débito restrito 

em 22.11.2015 pela Requerida no valor de R$39,80 – contrato 184745906; 

e b) Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da Requerente, 

com relação ao débito discutido nestes autos. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-48.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJIVAN DA SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000124-48.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ADEJIVAN DA SILVA BASTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no Id. 

11828923 e por sua vez o Requerente impugnou no Id. 11857391 ambos 

dentro do prazo legal, conforme certificado - Id. 11859780. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

indenização por danos morais ajuizada por Adejivan da Silva Bastos em 

face do Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 16.06.2014, nos valores de R$ 79,04 – contrato nº. 

F171146016115 e R$ 198,46 – contrato nº. EC71146016115, nos órgãos 

de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta no Id. 10923786 o extrato do SCPC-Boa 

Vista-Administradora do SCPC, emitido através do site: 

http://rainhaconsultoria.net/BoaVista/, datado de 30.11.2017. Sustenta na 

exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica 

com a Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, 

pois não pode efetivar compras no crediário, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Realizada no Id. 11812420 em 19.02.2018, a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Por sua vez, no Id. 11828923 a Requerida apresentou 

contestação, e em sede de preliminar contestou pela ausência de 

condição da ação por falta de interesse de agir, pelo fato da ausência de 

requerimento administrativo, e ainda em preliminar pleiteou pela prejudicial 

de mérito tendo em vista ter ocorrido a prescrição, haja vista que a parte 

ajuizou a referida ação há mais de três anos da data da negativação, e no 

mérito, contesta pela ausência da pretensão resistida, haja vista que a 

parte não tentou solucionar de forma administrativa, e ainda contestou 

pela ausência de danos morais, razão pela qual não demonstrou qual foi a 

honra atingida, e ao final contesta pela improcedência da ação. Na 

impugnação apresentada no Id. 118557391, a parte Requerente impugnou 

a contestação em sua totalidade, pelo fato da Requerida não trazer 

nenhum documento que comprove a relação jurídica entre as partes, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Pois muito bem, pelo que 

evidenciam os documentos trazidos com a inicial, principalmente o extrato 

(Id. 10923786), verifica-se que de fato foi incluída as referidas 

negativações pela parte Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte 

Requerida em contestação – Id. 11828923, alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

contrato, devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a 

cobrança. Afrontando assim, os princípios que rezem toda relação 

consumerista, bem como os direitos básicos do(a) consumidor(a), previsto 

no artigo 6° do CDC. Ademais em momento algum a parte Requerida 

provou que as declarações da parte Requerente são inverídicas. Dessa 

forma, prevalece o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, 

do CDC), na medida em que a parte consumidora é a parte vulnerável da 

relação jurídica, sendo assim caberia à parte Requerida trazer na defesa 

contratos/documentos que comprovasse a adesão aos serviços aos 

quais alega ter prestado e, ainda alega haver a existência de pendência 

de débito/financeiro com a parte Requerente. Dispõe o artigo 6º do CDC, 

em seu inciso VIII, sobre a inversão do ônus da prova: “São direitos 
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básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Por 

conseguinte, competia a parte Requerida o ônus de demonstrar a 

contratação dos serviços, bem como a prestação e a regularidade da 

cobrança efetivada, no entanto, limitou-se na defesa apenas a dizer que 

competia a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. No 

entanto, a parte Requerida incidiu em responsabilidade civil, segundo 

disciplinado nos artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Neste caso, infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do Requerente para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte Requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o Requerente teve o seu crédito 

abalado. Assim, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino 

pelo não acolhimento da preliminar arguida pela parte Requerida, e no 

mérito, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: a) Declarar inexistente os débitos restritos em 16.06.2014, nos 

valores de R$ 79,04 – contrato nº. F171146016115 e R$ 198,46 – contrato 

nº. EC71146016115; e b) Condenar a Requerida em danos morais, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF do 

Requerente, com relação aos débitos discutidos nestes autos. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORES DE CAMPOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010123-37.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA DORES DE CAMPOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no Id. 

7212080, e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 7212084, ambos 

dentro do prazo legal – conforme certificado – Id. 7212094. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Dores de Campos 

Santos em face de Vivo S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 322,72 – contrato nº. 0208827091, incluído em 

13.01.2015, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 7212026 o extrato de 

consulta de balcão, emitido pela CDL Cuiabá/MT, datado de 30.05.2016, 

sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica com referida empresa 

Requerida. Realizada no Id. 7212060 em 25.07.2016, a audiência de 

conciliação, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes, tendo o processo o seu tramite legal. Por sua vez, no Id. 7212080 

a Requerida apresentou contestação, contestando pelo exercício regular 

do direito pelo fato da parte Requerente possuir as seguintes contas: nº. 

0208827091; 0208831703; 0212047620, referente as linhas de acesso nº. 

66999581916; 66996015619 e 66996207216, e para provar junta print de 

telas sistêmicas, contesta mais pela contratação dos serviços conforme 

consta do Termo de Adesão de Serviços SMP; Contrato de Permanência 

por Benefícios – datado de 10.04.2014, dos quais constam os dados e 

assinatura da Requerente; anexa mais cópia da cédula de identidade e 

CPF, documentos dos quais estão anexados ao contexto da contestação, 

ainda contesta pela litigância de má-fé pelo fato da parte Requerente 

alterar a verdade dos fatos, e ao final contesta pela improcedência da 

ação. Contudo, a parte Requerente impugnou à contestação – Id. 7212084, 

em sua totalidade, pelo fato da parte não trazer nenhum documento 

assinado entre as partes para demonstrar a contratação, impugna mais 

pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, tendo em vista que as demais 

negativações estão sendo discutidas judicialmente, e ao final pleiteia pelo 

julgamento antecipado da lide, bem como pela procedência da ação. No 

entanto, no Id. 7212100, houve decisão para produção de provas pelas 

partes, entretanto as partes se mantiveram inertes, conforme certificado 

no Id. 7212102. Todavia, no Id. 8066818 a parte Requerente foi instada a 

emendar a inicial, tendo em vista o valor atribuído a causa de R$ 322,72 e 

por sua vez no Id. 929276, atribuiu o valor a causa de R$ 37.480,00, e, por 

conseguinte a inicial foi recebida, conforme consta da decisão proferida 

no Id. 11902681. Pois muito bem, examinando o conjunto probatório, 

verifica-se que a assinatura aposta nos documentos apresentados pela 

Requerida no Id. 7212080 guardam grafia semelhante com aquela anexada 

ao Id. 7212026 e no Termo de Audiência – Id. 7212060, ademais os 

documentos juntados pela própria Requerente Cédula de Identidade e CPF, 

no Id. 7212026 tratam-se dos mesmos documentos juntados com o 

Contrato apresentado pela parte Requerida ao Id. 7212080. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Cabe destacar que em nenhum momento a parte 

Requerente, informa que seus documentos tenham sido extraviados ou 

até mesmo furtados. Portanto, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais. 

Deste modo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante 

disso, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na 

inicial, e na forma da fundamentação supra, opino pela condenação da 

parte Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, do NCPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

Procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação 

da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos legais. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 
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seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-96.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY SANTOS DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010132-96.2016.8.11.0014 REQUERENTE: CRISTIANY SANTOS DE 

JESUS DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 7212234, e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 7212273, 

ambos dentro do prazo legal – conforme certificado – Id. 7212279. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Cristiany Santos 

de Jesus de Oliveira em face de Vivo S.A., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 105,00 – contrato nº. 2078995104, incluído em 

13.11.2011, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 7212187 o extrato do 

S C P C ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e : 

https://www.facmat.com.br./CREDCONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 01.06.2016, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica 

com referida empresa Requerida. Realizada no Id. 7212211 em 

25.07.2016, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. 

Por sua vez, no Id. 7212234 a Requerida apresentou contestação, 

contestando em preliminar pela impugnação ao valor dado a causa o qual 

foi atribuído o valor de R$ 105,00, sendo necessário à sua adequação, e 

no mérito, pelo exercício regular do direito pelo fato da parte Requerente 

ser titular da linha 66 99642-4478, habilitada em 19.04.2011 no plano Vivo 

Controle, com o valor mensal de R$ 35,00, e posteriormente cancelada em 

29.10.2011, e para provar junta print de telas sistêmicas, e nos Ids. 

7212224; 7212243 e 7212253 faturas da conta referente à linha 66 

99642-4478, e Relatório de Chamadas originadas/recebidas completadas - 

Ref.: 4872/2016—12 – Período 19.04.2011 a 29.10.2011 (Ids. 7212419 a 

7212409), contesta mais pela incidência da súmula 385 do STJ, tendo em 

vista a parte ser devedora contumaz, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente impugnou à 

contestação – Id. 7212273, em sua totalidade, pelo fato da parte não 

trazer nenhum documento assinado entre as partes para demonstrar a 

contratação, impugna mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, 

tendo em vista que as demais negativações estão sendo discutidas 

judicialmente, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide, bem 

como pela procedência da ação. No entanto, no Id. 7212285, houve 

decisão para produção de provas pelas partes, entretanto as partes se 

mantiveram inertes, conforme certificado no Id. 7212436. Todavia, nos Ids. 

7212441 e 8166986 a parte Requerente foi instada a emendar a inicial, 

tendo em vista o valor atribuído a causa de R$ 105,00 e por sua vez no Id. 

9727280, atribuiu o valor a causa de R$ 37.480,00, e, por conseguinte a 

inicial foi recebida, conforme consta da decisão proferida no Id. 11902689. 

Pois muito bem, analisando a documentação probatória verifico que a 

Requerida apenas apresentou faturas da linha telefônica n. 66 

99642-4478 e Relatório de Chamadas originadas/recebidas completadas - 

Ref.: 4872/2016—12 – Período 19.04.2011 a 29.10.2011 (Ids. 7212419 a 

7212409), documentos dos quais alega que a Requerente possuía a linha 

telefônica, entretanto esses documentos não contêm assinatura da parte 

Requerente para provar a contratação. Por outro lado, pelos documentos 

anexados aos autos com a inicial Id.7212187 não há prova segura da 

quantidade de restrição comercial registrada no nome e CPF da parte 

Requerente, haja vista que a parte apresenta extrato do SCPC, extraído do 

site https://www.facmat.com.br./CREDCONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 01.06.2016, não servindo como prova de restrição comercial, 

face à ausência de extrato completo unificado dos órgãos de restrição ao 

crédito (SPC, SCPC e SERASA), informando todas as restrições 

registradas, ou seja, a parte deveria ter colacionado aos autos extrato 

unificado de órgão oficial, para provar a negativação do nome e CPF. 

Consequentemente, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. No entanto, a prova que deveria ter sido produzida pela parte 

Requerente não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria esta ter juntado prova documental do seu direito, como se 

manteve inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, a Requerente 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

Requerida, a improcedência da ação se impõe. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-75.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADIONES DE SOUZA FARIAS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000064-75.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ADIONES DE SOUZA FARIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação no Id. 11919222, e por sua vez 

o Requerente impugnou – Id. 11946671, ambos dentro do prazo legal – 

conforme certificado – Id. 11955577. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos 

Morais, ajuizada por Adiones de Souza Farias em face de Vivo S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 105,93 – contrato 

nº. 0253027154, incluído em 29.05.2016, nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta 

no Id. 10021035 o extrato do SCPC, emitido através do site: 

https://www.facmat.com.br./CREDCONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 19.09.2017, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica 

com referida empresa Requerida. Realizada no Id. 11812521 em 

19.02.2018, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. 

Por sua vez, no Id. 11919222 a Requerida apresentou contestação, 

contestando pela regularidade da contratação dos serviços pelo fato da 

parte Requerente ser titular da linha 66 997188572 conta 0253027154, e 
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para demonstrar junta no contexto da contestação print de telas 

sistêmicas, e nos Ids. Id. 11919225; 11919234 e 11919242 faturas da 

conta referente à linha 66 99718 8572, e Relatório de Chamadas 

originadas/recebidas completadas – Ref.: 22139/2017—12 – Período 

13.07.2016 a 26.03.2016 (Id. 11919249), contesta mais que devido a 

inadimplência a linha foi cancelada. Na contestação ainda, pleiteia pela 

litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, postula ainda na 

contestação pelo pedido contraposto a fim de que a parte Requerente seja 

condenada ao valor de R$ 105,93, valor este referente a negativação, e 

ao final contesta pela improcedência da ação. Contudo, a parte 

Requerente impugnou à contestação – Id. 11946671, em sua totalidade, 

pelo fato da parte não trazer nenhum documento assinado entre as partes 

para demonstrar a contratação, impugna mais pela inaplicabilidade da 

súmula 385 do STJ, tendo em vista que as demais negativações estão 

sendo discutidas judicialmente, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide, bem como pela procedência da ação. Pois muito bem, 

conquanto tenha a Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, apenas apresentou faturas da linha 

telefônica n. 66 99718 8572 e Relatório de Chamadas originadas/recebidas 

completadas – Ref.: 22139/2017—12 – Período 13.07.2016 a 26.03.2016 

(Id. 11919249), documentos dos quais alega que o Requerente possuía a 

linha telefônica, entretanto esses documentos não contêm assinatura da 

parte Requerente. Por outro lado, pelos documentos anexados aos autos 

com a inicial Id.10021035 não há prova segura da quantidade de restrição 

comercial registrada no nome e CPF da parte Requerente, haja vista que a 

parte apresenta extrato do SCPC, extraído do s i te 

https://www.facmat.com.br./CREDCONSULT/Defaut_EMPRESA.aspx, 

datado de 19.09.2017, não servindo como prova de restrição comercial, 

face à ausência de extrato completo unificado dos órgãos de restrição ao 

crédito (SPC, SCPC e SERASA), informando todas as restrições 

registradas, ou seja, a parte deveria ter colacionado aos autos extrato 

unificado de órgão oficial, para provar a negativação do nome e CPF. 

Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. No entanto, a 

prova que deveria ter sido produzida pela parte Requerente não é 

impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, como se manteve inerte, a 

improcedência se impõe. Neste caso, o Requerente deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Por outro lado, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE do pedido contraposto. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-97.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICYELLEN LINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000069-97.2017.8.11.0014 REQUERENTE: GLEICYELLEN LINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no Id. 

11640345, dentro do prazo legal – conforme certificado – Id. 11841851, 

entretanto a Requerente se manteve inerte e não apresentou impugnação 

a contestação, conforme Id. 11841851. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos 

Morais, ajuizada por Gleicyellen Lino de Oliveira em face de Vivo S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 215,87 – contrato 

nº. 0264577088, incluído em 26.09.2016, nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta 

no Id. 10033038 o extrato do SCPC, emitido através do site: 

https:/ /www.facmat.com.br. /CREDCONSULT/DefautEMPRESA.aspx, 

datado de 18.09.2017, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica 

com referida empresa Requerida. Realizada no Id. 11532929 em 

29.01.2017, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. 

Por sua vez, no Id. 11640345 a Requerida apresentou contestação, 

contestando em preliminar pela impugnação ao valor dado a causa e 

consequentemente a incompetência do juizado especial, haja vista a 

necessidade de adequação ao valor dado a causa, ainda em preliminar 

contesta pela ausência de comprovante de endereço em nome da 

Requerente, e no mérito, pelo exercício regular do direito pelo fato da parte 

Requerente ser titular da linha 66 99952-0785 contrato 0264577088, 

habilitada em 23.11.2015 e posteriormente cancelada em 27.07.2016, e 

para provar junta print de telas sistêmicas, bem como o Contrato de 

Permanência por Benefício datado de 22.01.2016 e Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMF, ambos juntados ao – Id. 11640334, dos 

quais estão preenchidos com os dados da Requerente e assinados, junta 

mais cópia da cédula de identidade e CPF (Id. 11640334) da Requerente e 

faturas da conta referente à linha 66 9952-0785 (Id. 11640295; 11640306 

e 11640315), informa ainda que devido a inadimplência a linha foi 

cancelada. Na contestação ainda, pleiteia pela litigância de má-fé, pela 

alteração da verdade dos fatos, postula ainda na contestação pelo pedido 

contraposto a fim de que a parte Requerente seja condenada ao valor de 

R$ 215,87, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Todavia, a parte 

Requerente não impugnou a contestação, conforme certificado – Id. 

11841851. Pois muito bem, examinando o conjunto probatório, verifica-se 

que a assinatura aposta nos documentos apresentados pela Requerida no 

Id. 11640334 guardam grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 

10033038 e no Termo de Audiência – Id. 11532929, ademais os 

documentos juntados pela própria Requerente Cédula de Identidade e CPF, 

no Id. 10033038 tratam-se dos mesmos documentos juntados com o 

Contrato apresentado pela parte Requerida ao Id. 11640334. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Cabe destacar que em nenhum momento a parte 

Requerente, informa que seus documentos tenham sido extraviados ou 

até mesmo furtados. Portanto, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais. 

Deste modo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante 

disso, opino pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela parte 

Requerida, e no mérito opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da 

pretensão deduzida na inicial, e na forma da fundamentação supra, opino 

pela condenação da parte Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do NCPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

Procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 
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10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação 

da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos legais. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 2721-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 769-09.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA TEXTIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. BARROS - 

OAB:206.335/SP, DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:OAB/SP 147.015, 

LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, MILENA LOPES 

CHIORLIN - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias acerca da juntada da carta precatória 

de fls. 98/106 (certidão negativa citação)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18772 Nr: 548-02.2007.811.0033

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO GARGIULO MARTINEZ, 

IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA SANCHES CASATI - 

OAB:9422/MT, NAIARA DIAS FIUZA - OAB:9029/MT, TATIANA 

FIUMARO TOSTA KONAGESKI - OAB:9402 - B/MT

 Intimação dos advogados dos requeridos para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestarem sobre a proposta de honorários do perito avaliados de 

fls. 144/151

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52242 Nr: 1478-10.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTINS DOS ANJOS, MARCIO 

MARTINS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Procedi, nesta data, à busca de declaração de bens e rendas de 2016 

junto ao Sistema Infojud, conforme decisão de fl. 77, conforme inclusa 

consulta.

Saliento, nesse particular, que, quando ao executado pessoa jurídica 

Marcio Martins dos Anjos, CNPJ 12.097.106/0001-34, a Receita Federal 

retornou com a informação “Não consta declaração para os dados 

informados”.

Lado outro, em consulta às informações cadastrais disponibilizadas no 

Sistema Infojud quanto ao executado pessoa física Marcio Martins dos 

Anjos, CPF 667.115.331-00, constatei a existência de endereço na cidade 

de Tapurah/MT, para onde determino a citação.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema Infojud, 

requerendo o que entender de direito.

b) Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Tapurah/MT, com a 

finalidade de citação dos executados Marcio Martins dos Anjos, CNPJ 

12.097.106/0001-34, e Marcio Martins dos Anjos, CPF 667.115.331-00, no 

endereço constante da inclusa consulta [Avenida Mato Grosso, nº 39, 

Bairro Centro, na cidade de Tapurah, CEP 78573-000].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78163 Nr: 701-49.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDRI JOSÉ PRIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALEXANDRE ZANUTTO 

VAZ - OAB:71822PR, OLÍVIA ALAIDE DA SILVA LUZ CAPARROZ - 

OAB:83396PR, SANDRA SOUZA ALMEIDA - OAB:58858PR

 Vistos etc.

1. Recebo a presente missiva precatória por verificar que a mesma está 

devidamente instruída, conforme determina o art. 354 do Código de 

Processo Penal.

 2. A fim de lhe dar cabal cumprimento, designo a data de 19 (dezenove) 

de junho de 2018, às 17h30min, para inquirição da testemunha JÉSSICA 

FERREIRA DA SILVA.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a testemunha JÉSSICA FERREIRA DA SILVA [endereço à fl. 

04], para comparecimento na solenidade processual supradesignada;

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada;

c) Intime-se, via DJe, o(s) advogado(s) constituído(s) do réu Roberto 

Cézar Pereira.

d) Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64783 Nr: 1552-59.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. CERTIFIQUE-SE a existência de outros executivos de pena em desfavor 

do recuperando.

2. PROCEDA-SE novo cálculo de liquidação de pena, com a unificação das 

penas, notadamente a guia de fl. 289.

 3. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público e a Defesa Técnica 

[Adv. Maycon Gleison Furlan Picinin] para manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre o cálculo de pena, sob pena de concordância tácita, 

devendo ainda a defesa técnica manifestar em relação a certidão de fl. 

321.
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4. Cumpridas essas providências, voltem-me os autos conclusos, para 

análise do pedido de fls. 316/319.

À Secretaria Judiciária para providências, com urgência, porque trata de 

processo com recuperando preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71578 Nr: 1992-21.2017.811.0033

 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: AEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A citação por edital, por se tratar de forma de citação ficta, exige prévio 

esgotamento das possibilidades de realização do ato citatório mediante as 

demais modalidades, sendo recomendável, nessas hipóteses, que o 

magistrado verifique o endereço do demandado fornecido nos bancos de 

dados disponibilizados por órgãos públicos, nomeadamente, Receita 

Federal (Sistema BacenJud) e Justiça Eleitoral (Sistema SIEL).

Em consulta ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL (anexo), 

constata-se que o endereço da parte ré é o mesmo declinado nestes 

autos – Rua Sergipe, 537, Centro, São José do Rio Claro/MT.

Todavia, não foi possível verificar o endereço da parte ré no Sistema 

BacenJud, ante a inexistência do CPF.

2. POSTERGO, por isso, o pedido de fls. 69/70 [citação por edital], para 

depois que o demandante fornecer o CPF da parte ré.

3. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Requerente para que, em 

10 (dez) dias, forneça, acaso possível, o número do CPF da Requerida, 

para fins de viabilizar a pesquisa de endereço junto ao Sistema BacenJud.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57960 Nr: 99-63.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do réu, para que 

apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60629 Nr: 1851-70.2015.811.0033

 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: ESPOLIO DE ROGERIO FUHR - REPRESENTADO POR: 

ADILES FUHR, ADILES FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - 

OAB:9988/MT, MAYRA CORADI BRAGA - OAB:14243

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte embargante, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72516 Nr: 2374-14.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

autor, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 209,18 

(duzentos e nove reais e dezoito centavos), declarando nulo o contrato de 

nº 0202989156; bem como, determinar a exclusão do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito em virtude desses débitos, e, ainda, 

para condenar a empresa ré a pagar-lhe, a título de danos morais pela 

inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta 

sentença.Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários do advogado do autor, 

que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

Fundamento o referido percentual de acordo com o artigo 85, §2º, do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 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

 Vistos etc.

1. Especifiquem os litigantes, de forma fundamentada, em 5 (cinco) dias, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências, com urgência, porque se trata de processo afeto às 

metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64781 Nr: 1551-74.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVO SOUZA DOS ANJOS, JAIR 

ANTONIO THOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 89 (busca de 

endereços via Infojud), pois se verifica nos autos terem se esgotado 

todos os meios disponíveis para a localização do executado Jair Antônio 

Thomas, conforme certidões dos oficiais de justiça de fls. 62, 80 e 87.

2. Proceda-se a citação do executado Jair Antônio Thomas no endereço 

localizado [Rua Fabiana, s/n, Bairro Jardim Mayra, na cidade de Nova 

Maringá/MT, CEP 78445-000, porquanto diferente dos anteriores 

acostados nos autos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31525 Nr: 2280-76.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIMALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUA BIODIESEL LTDA, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 
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OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A 

OAB/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:12347

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para que apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75522 Nr: 3611-83.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON WINIARSKI, DIOGO WINIARSKI, 

HILDA KRAVEC WINIARSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) 

conforme fls.17. Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser 

recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência; devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18480 Nr: 1521-35.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão 

preventiva/concessão de liberdade provisória formulado pela defesa 

técnica do acusado Gilmar Martins dos Santos.No mais, cumpram-se com 

URGÊNCIA as determinações de fls. 95/97, posto tratar-se de réu 

preso.Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.Vila Rica/MT, 

26 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 1551-26.2016.811.0049

 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: DANIELA CAROLINA DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, HELIO SILVA 

PARENTE, GASPAR DOMINGOS LAZARI, JUNIAS RONALDO BRAUN, 

NELSON JOSÉ VIGOLO, ALAOR RODRIGUES DA CUNHA, GILBERTO 

FLÁVIO GOELLNER, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO 

DIAVAN NETO, FLAVIO MASOTTI, ERICO PIANA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659, 

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 Código: ____55189___________(..), faz-se necessário a designação de 

nova audiência em conjunto para manifestação das partes que não 

exerceram essa faculdade na sessão anterior, evitando-se com isso 

possível alegação de prejuízo.2. Assim, com os mesmo fundamentos que 

determinaram a realização da audiência anterior, designo nova audiência 

em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período das 11 às 

18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos de código 

nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, 

nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 

14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 40166, nº 

41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 53610, nº 

55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 55193, nº 

60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das audiências 

ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os processos 

nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis os 

referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64197 Nr: 382-33.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALBERTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64523 Nr: 584-10.2018.811.0049

 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: MSDSF, JDCS, PSDS, FSDS, DBDS, DDS, MABM, DDS, 

LDS, LDS, DJBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDLDS, EDMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Inventário Judicial pelo Rito de Arrolamento proposta por Maria 

Silvestre de Souza, Pedro Silvestre de Souza, Francisco Silvestre de 

Souza, Daniel Bueno de Sousa, Daniela de Sousa, Danilton José Bueno de 

Sousa, Denilson de Sousa, Leonardo de Sousa e Lucas de Sousa, por 

ocasião da morte de Dionirce Luzia de Souza e Manoel Silvestre de Souza.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/54.

Plano de partilha amigável apresentado na exordial.

Postulada a nomeação de Pedro Silvestre de Souza, filho do falecido, 

como o inventariante bem como pela homologação do presente 

procedimento de inventário.

É o relatório.

DECIDO.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil, indefiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais ao final do 

processo.

Abra-se vista ao Ministério Público, posto tratar-se de interesse de 

menores, após voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63071 Nr: 2852-71.2017.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENA ALVES DOS REIS, DEUNICE REICH SCHMIDT, 

CLEIDE ALBERTA DA COSTA, ISABEL MIGUEL ARCANJO, DORCILIANA 

PEREIRA DE FIGUEIREDO, CLARA INES FRAF ODI, PEDRO ROCHA 

ARAUJO, ANDREA MAGNA DE ARAÚJO NOBREGA, MIRCILENE ROSA 

DOS SANTOS, DIVINA ETERNA DONIZETE DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT, ABMAEL 

BORGES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, em consequência, 

concedo a ordem para declarar nula a inclusão do desconto de código 460 

(redução de despesa de pessoal efetivo) no contracheque dos 

impetrantes e ordenar a restituição dos valores descontados, com juros 

legais e correção monetária, desde a data da impetração do writ, ou seja, 

30 de novembro de 2017.Processo isento de custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso.Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem.se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48146 Nr: 1880-09.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JOSÉ CAALBOR ALVES - 

OAB:86.705/SP, ROSILENA FREITAS - OAB:121.731/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca do ofício juntado 

aos autos às fls. 87, mais precisamente para recolher a diligencia do 

oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543 Nr: 284-05.2005.811.0049

 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: COMPANHIA SEDERURGICA BELGO MINEIRA, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO XINGU COM. REPRES. AGROP. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE LACERDA 

SCHUTZ - OAB:122124-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO MATTE 

GARCIA - OAB:5385/TO

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 278,70 (duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos), 

a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 228/230, sob pena 

de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente/requerida junto à 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC/PJMT.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44523 Nr: 1473-37.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDVS, MSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), 

a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 71/72, sob pena de 

que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente/requerida junto à 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC/PJMT.

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 e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 1551-26.2016.811.0049

 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: DANIELA CAROLINA DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, HELIO SILVA 

PARENTE, GASPAR DOMINGOS LAZARI, JUNIAS RONALDO BRAUN, 

NELSON JOSÉ VIGOLO, ALAOR RODRIGUES DA CUNHA, GILBERTO 

FLÁVIO GOELLNER, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO 

DIAVAN NETO, FLAVIO MASOTTI, ERICO PIANA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659, 

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 Vistos em correição.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 515 de 793



Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 1551-26.2016.811.0049

 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: DANIELA CAROLINA DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, HELIO SILVA 

PARENTE, GASPAR DOMINGOS LAZARI, JUNIAS RONALDO BRAUN, 

NELSON JOSÉ VIGOLO, ALAOR RODRIGUES DA CUNHA, GILBERTO 

FLÁVIO GOELLNER, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO 

DIAVAN NETO, FLAVIO MASOTTI, ERICO PIANA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659, 

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 “Vistos. Ouvidas as partes que apresentaram seus esclarecimentos 

quanto aos feitos em que demandam, entendo que a presente audiência 

cumpriu a sua finalidade de dar oportunidade às partes para apresentar 

sua visão sobre tudo quanto alegado e produzido nos autos. Permaneçam 

os autos conclusos para designação de nova audiência em conjunto, a fim 

de que sejam ouvidas as demais partes nesta mesma sistemática. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63642 Nr: 3283-08.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUZ SANTOS, ERIVALDO ALVES 

SANTOS, MARIA AUXILIADORA CARVALHO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56556 Nr: 2302-13.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 Vistos..Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de revogação 

da prisão preventiva formulado pela defesa técnica do acusado Carlos 

Gomes da Silva, vez que presentes os fundamentos exigidos pelos artigos 

312 e seguintes do Código de Processo Penal.Igualmente, não havendo 

requerimentos nesta fase, DECLARO encerrada a instrução processual e 

remeto as partes às alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

sucessivo de 05 dias, a cada qual, iniciando-se pelo Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 26 de março de 2018.Carlos Eduardo 

de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 1551-26.2016.811.0049

 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: DANIELA CAROLINA DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, HELIO SILVA 

PARENTE, GASPAR DOMINGOS LAZARI, JUNIAS RONALDO BRAUN, 

NELSON JOSÉ VIGOLO, ALAOR RODRIGUES DA CUNHA, GILBERTO 

FLÁVIO GOELLNER, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO 

DIAVAN NETO, FLAVIO MASOTTI, ERICO PIANA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659, 

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes e seus advogados dos 

termos da decisão a seguir. DECISÃO: Assim, com os mesmo 

fundamentos que determinaram a realização da audiência anterior, 

designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, 

no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em 

relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, 

nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 

10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.

4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que:

 a) tal sessão não visa à produção de provas, razão pela qual as 

manifestações das partes não serão juntadas aos autos;

 b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera qualquer 

ônus ou perda de posição processual;

 c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, 

o magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos;

 e) os apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram 

na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59424 Nr: 915-26.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TSDC, TSDC, DLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FONSECA BRITO - 

OAB:

 “Vistos. Considerando a ausência justificada da parte requerida 

(Atestado Médico), redesigno audiência para o dia 28 de maio de 2018, às 

16 horas. Expeça-se Carta Precatória para o Juízo de Porto Alegre do 

Norte para fins de realização do estudo Psicossocial das pessoas que 

residem no endereço da requerida, com a URGÊNCIA que o caso requer. 

Sai a presente intimada. Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 516 de 793



 Cod. Proc.: 18480 Nr: 1521-35.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado do réu para 

proceder a apresentação da defesa prévia em favor do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56354 Nr: 2217-27.2016.811.0049

 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: EDMILSON DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2217-27.2016.811.0049 - (Código 56354)

Requerente: EDMILSON DE SOUZA LIMA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

 Vistos.

Tendo em vista que a realização de perícia é imprescindível para o 

deslinde da demanda, DEFIRO produção de prova pericial, conforme 

requerido pelas, intimando-se a parte autora para apresentar quesitos, no 

prazo de 05 dias.

Além disso, considerando inexistir profissional habilitado neste Juízo, 

oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de residência da parte 

autora a fim de que no prazo de 30 dias e sob pena de responsabilidade 

criminal, indique dia, hora, local e profissional para realização da perícia 

médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópias da inicial e contestação do 

presente feito, devendo o perito responder aos quesitos apresentados 

pelas partes e encaminhar laudo ao juízo em 30 (trinta) dias a contar da 

data da perícia.

 Com a vinda, INTIMEM-SE as partes, para que compareçam no DIA, HORA 

E LOCAL AGENDADOS.

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos 

para saneador e designação de audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 27 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56939 Nr: 2479-74.2016.811.0049

 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: PAULO ERONI DE MOURA, ARMINDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CAMPOS PAES, ALCEBIADES 

ARAUJO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 “Vistos. Produzida a prova oral e não havendo, neste momento acordo 

entre as partes, entendo ser imprescindível a realização de inspeção 

Judicial para identificação no terreno do ponto inicial do fogo, bem como a 

distancia entre o foco do incêndio e a estrada que corta a Fazenda 

Maranata, e a divisa com a fazenda Santo Antônio. Ressalto que na 

inspeção Judicial, esse Magistrado conversará com vizinhos das partes. 

No ato da inspeção as partes poderão estar acompanhadas de seus 

patronos e assistentes técnicos que poderão se manifestar sobre a leitura 

das fotos de fls. 98/100, bem como sobre os danos causados. Fica 

designado o dia 12 de abril de 2018, às 07:00 horas, para a inspeção 

Judicial. PROVIDENCIE A GESTORA JUDICIAL A DISPONIBILIZAÇÃO DO 

VEÍCULO DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇAO DO ATO. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.”

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51156 Nr: 2597-58.2017.811.0035

 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: ROBSON MARTINS DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Considerando os documentos juntados a ref. 16, DEFIRO o beneficio de 

assistência gratuita a parte autora.

Anote-se.

Tendo em vista, que não há tempo hábil para o cumprimento das 

diligencias necessárias à realização da audiência aprazada na data 

04/04/2018, CANCELO a referida audiência.

No mais, remetam-se os autos ao CEJUSC para designar nova audiência 

de conciliação.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de 

declaração de ref. 29, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

1.023, do CPC. Em seguida, no mesmo prazo, dê-se vista dos autos ao 

administrador judicial e por fim ao MPE para que se manifestem 

sucessivamente. Após, tornem-me conclusos para deliberações 

pertinentes ao caso.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14186 Nr: 221-12.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinho Borges David, Nilce do Carmo Borges de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio Luciana Ltda - Produtos 

São João

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 
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OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirleia Strobel - OAB:5.256 - 

MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32036 Nr: 289-88.2013.811.0035

 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: Célio Gian da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Pereira de Oliveira, Eva Roja da 

Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13020 Nr: 228-38.2010.811.0035

 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: Artêmio Luiz Baptistella, Milton Klasener, Olivio Frick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34422 Nr: 473-10.2014.811.0035

 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: ROSALINA ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12915 Nr: 129-68.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12319 Nr: 1080-96.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32221 Nr: 511-56.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14327 Nr: 362-31.2011.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

César Passinato Amorim, para que promova sua imediata devolução, em 

razão do tempo excessivo de sua carga, sob as penas da Lei e sanções 

administrativas pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 802-51.2016.811.0035

 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): Paulo César Guimarães da Silva, Jorge Luiz 

Granado, ELIANA BATISTA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Defensoria Pública da Comarca de 

Alto Garças-MT - OAB:, Jakson Ricardo Freier - OAB:13.420/MT, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13217

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Considerando a certidão de ref. 252, torno sem efeito a decisão anterior 

de ref. 256 no que tange a nomeação do defensor dativo, haja vista que o 

defensor dativo anteriormente nomeado, é o atual representante do 

denunciado.

Logo, tendo em vista que a DPE não poderá intervir como causídico da 

parte autora haja vista que se encontra em gozo de férias, nomeio como 
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defensor dativo o DR. ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA Nº OAB/MT Nº 

22.596, para proceder com o recurso JORGE LUIZ GRANADO, para tanto, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Arbitro os honorários do advogado nomeado em 04 (quatro) URH´s.

 Intime-se o defensor dativo.

 Após a manifestação, imediatamente concluso.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54088 Nr: 388-82.2018.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildean Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO JOSÉ BOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11011

 Vistos etc.

 I - Certifique-se acerca da tempestividade.

II – Se tempestivo, recebo os presentes embargos à execução opostos 

por Gildean Nunes de Almeida, em face de Nelso José Boton, sem efeito 

suspensivo.

III - Sobre os embargos, ouça-se o exequente, ora embargado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I, do CPC.

IV – No mais, apense-se o presente aos autos de Código 51791.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 606-18.2015.811.0035

 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: JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Preenchidos os requisitos do artigo 534 do NCPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

 Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa diária.

 II - Intime-se o INSS para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 

535 do NCPC.

 III - Em não havendo manifestação, certifique-se, após, determino que 

requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região.

IV - Em busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

NCPC, determino que Cópia desta decisão sirva como mandado e ofício no 

que couber.

V - Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31004 Nr: 969-10.2012.811.0035

 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: Arlindo Palmiere

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reni de Lourdes Ribeiro Peres, Roberta 

Francisca Ribeiro dos Santos, Ruimar Domingos Ribeiro, Romilda de Fátima 

Ribeiro, Rosilene das Graças Ribeiro de Souza, Valdenir das Dores Diogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GILBERTO DE 

FREITAS - OAB:110.689/SP

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a manifestação de interesse das 

partes na realização de audiência de conciliação(fls.164/165), 

IMPULSIONO o feito aos patronos das partes para que as apresentem na 

solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7195 Nr: 768-28.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petroluz Diesel ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12.553

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao executado, para que tome 

ciência e realize o cumprimento da decisão fl. 145, assim transcrita: 

Código nº: 7195. Vistos etc. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se o 

devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento dos 

valores exequendos, qual seja R$ 8.571,64 (oito mil quinhentos e setenta e 

um reais e sessenta e quatro centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC. Cabe 

frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo. III – DA 

IMPUGNAÇÃO.Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto 

Garças-MT, 09 de Janeiro de 2018. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33190 Nr: 1594-10.2013.811.0035

 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 Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT, Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos dos requeridos 

para intimá-los da designação de audiência de conciliação para o dia 

02/05/2018, as 10:00 horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34411 Nr: 463-63.2014.811.0035

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fredolino Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a manifestação de interesse da 
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parte requerida na realização de audiência de conciliação(fl.31), 

IMPULSIONO o feito aos patronos do excepto para que o apresente na 

solenidade aprazada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33272 Nr: 1665-12.2013.811.0035

 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: Fredolino Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 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: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a manifestação de interesse das 

partes na realização de audiência de conciliação(fls.69/70), IMPULSIONO o 

feito aos patronos das partes para que as apresentem na solenidade 

aprazada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31224 Nr: 1207-29.2012.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS GONÇALVES 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: Douglas Ricardo Guilhen 

Melo - OAB:4856-MT, José Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3.103 - 

A-MT, Lílian dos Santos - OAB:6.431-B/MT, Marcelo Tadeu Fraga - 

OAB:7967

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a manifestação de interesse das 

partes na realização de audiência de conciliação(fls.400/401), 

IMPULSIONO o feito aos patronos das partes para que as apresentem na 

solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1394 Nr: 4-04.1990.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHIAS GONÇALVES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856-MT, José Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3.103 - A-MT, 

Lílian dos Santos - OAB:6.431-B/MT, MARCELO TADEU FRAGA - 

OAB:7967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a manifestação de interesse na 

realização da audiência de conciliação, IMPULSIONO o feito aos patronos 

da exequente para que o apresente na solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53874 Nr: 327-27.2018.811.0035

 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): BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL, Páblio 

Eduardo Moraes da Silva, JAKSON DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, 

todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

indiciado JAKSON DOS SANTOS PEREIRA, mantendo-a até ulterior 

deliberação em contrário.II – DA DEFESA PRELIMINARQuanto à defesa 

prévia apresentada à ref. 32, dou-me por ciente e postergo sua análise 

para período posterior à apresentação de defesa preliminar pelos demais 

denunciados.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Cumpra-se e 

expeça-se o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1394 Nr: 4-04.1990.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHIAS GONÇALVES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856-MT, José Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3.103 - A-MT, 

Lílian dos Santos - OAB:6.431-B/MT, MARCELO TADEU FRAGA - 

OAB:7967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 07.05.2018 às 13:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31224 Nr: 1207-29.2012.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS GONÇALVES 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: Douglas Ricardo Guilhen 

Melo - OAB:4856-MT, José Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3.103 - 

A-MT, Lílian dos Santos - OAB:6.431-B/MT, Marcelo Tadeu Fraga - 

OAB:7967

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 07.05.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34679 Nr: 700-97.2014.811.0035

 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: Cláudio Baléstro Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilma Rosa Ramos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 07.05.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 787-87.2013.811.0035

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FANTIM ALMEIDA-ME, Celia Fantim 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JÚNIOR 

- OAB:8872/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 
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dia 07.05.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34411 Nr: 463-63.2014.811.0035

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fredolino Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.05.2018 às 16:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33272 Nr: 1665-12.2013.811.0035

 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: Fredolino Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 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: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.05.2018 às 16:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33190 Nr: 1594-10.2013.811.0035

 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 Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT, Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.05.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30889 Nr: 831-43.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvane Abadia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atevaldo Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.05.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31004 Nr: 969-10.2012.811.0035

 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: Arlindo Palmiere

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reni de Lourdes Ribeiro Peres, Roberta 

Francisca Ribeiro dos Santos, Ruimar Domingos Ribeiro, Romilda de Fátima 

Ribeiro, Rosilene das Graças Ribeiro de Souza, Valdenir das Dores Diogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GILBERTO DE 

FREITAS - OAB:110.689/SP

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.05.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12542 Nr: 1304-34.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Inez de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard Administradora de Cartões de Crédito 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Couto Carvalho 

Araújo - OAB:OAB/MT 11.953B

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença movida pelo CRISTIANE 

INEZ DE LIMA, em desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, todos já qualificados nos autos.

Conforme petição de fls. 186/192 acostada aos autos, o exequente 

informou que o executado procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fls.186/192, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

Expeça-se respectivamente o alvará em nome de CRISTIANE INEZ DE 

LIMA.

Sem custas e honorários na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 18394 Nr: 141-42.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Pereira de Souza, Tiago Inácio de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15616/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, 

Leandro Ramon Rodrigues Lopes - OAB:16540

 Certifico e dou fé que, a presente certidão serve para fins de INTIMAÇÃO 

DO DENUNCIADO Gerson Pereira de Souza, na pessoa de seus 

advogados, para que no prazo legal, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 20936 Nr: 1078-18.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Pereira da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 854 e 835 ambos do CPC/15, 

defiro o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada Belmiro Pereira da Costa-ME, portador do 

CNPJ n. 01.877.605/0001-28, até o valor indicado no demonstrativo de 

cálculo, o que deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via 

BACEN-JUD. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ 

D e t a l h a m e n t o  d e  O r d e m  J u d i c i a l  d e  B l o q u e i o  d e 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, manifeste-se a parte exeqüente, em dez (10) dias.Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do executado 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, pessoalmente.Intimem-se. Cumpra-se.Alto Taquari-MT, 27 de 

julho de 2017.Pierro de Faria MendesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37432 Nr: 585-31.2016.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gomes de Carvalho, Maria Luiza Carvalho 

Gomes, Jose Gomes de Carvalho Filho, Antônio Carlos Gomes de 

Carvalho, Maria Auxiliadora Gomes Teodoro, Ana Maria de Carvalho, 

Selma Netto Kosmann, Edilene Maria Carvalho Paniago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio - Oracino Prado de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vilar Oliveira Dala 

Déa - OAB:22382/A-MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, 

Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, ROADAM JHONEI DE 

PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

39, serve a presente para fins de intimação da parte interessada, para 

comparecimento na AUDIÊNCIA de conciliação designada para o dia 

03/04/2018, às 13h00min (horário MT).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22760 Nr: 475-71.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMeEL-, SLAG, MdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON DE SOUZA VIANA, Cpf: 

02196254177, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 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: Requer a CITAÇÃO do executado, para proceder ao 

pagamento da dívida, representada pela CDA N.° 20126295, nos termos do 

artigo 8° da referida Lei, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho/Decisão: Autos do Processo de Código nº. 22760Vistos.1. 

INDEFIRO o pedido de penhora online, tendo em vista que não vislumbro 

nos presentes autos prova de que a situação econômica do executado 

tenha se alterado, de modo a justificar uma nova realização.AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - SISTEMA 

BACENJUD - TENTATIVA INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO PEDIDO - 

INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a decisão que 

indefere o pedido de reiteração de penhora "on line", quando a primeira 

tentativa foi infrutífera, porquanto inexistentes novos elementos que 

indiquem a alteração da situação econômica da parte executada. (TJ-MG - 

AI: 10118060060175001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 

08/10/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/10/2013)2. Ademais, não se pode perpetuar de forma indefinida o 

processo com a realização de várias pesquisas quando a primeira já foi 

negativa e o credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas 

contas do executado, ou ele possua bens penhoráveis.3. Atinente ao 

pedido de constrição de bens dos sócios da empresa jurídica, a legislação 

tributária é provida de normas específicas sobre a responsabilização dos 

sócios-gerentes da empresa, só podendo estes assumir a 

responsabilidade pelas obrigações da empresa no caso de praticarem 

atos dotados de excesso de poder, ou que infrinjam a lei, contrato social 

ou estatuto.4. Se fosse acatado o entendimento de que o simples 

inadimplemento caracteriza a responsabilidade do sócio-gerente, como 

pretende o exequente, os sócios passariam a ser sempre responsáveis 

pelas dívidas da sociedade, o que extinguiria a autonomia e individualidade 

da pessoa jurídica. Quem deve responder pelas dívidas da empresa é o 

seu patrimônio social, e não o patrimônio pessoal do sócio-gerente. A 

responsabilidade do sócio-gerente é subsidiária, e não solidária. 5. No 

caso em questão, não há prova de ato eivado de excesso de poder ou de 

infração legal praticada pelo sócio-gerente, apenas a afirmação da 

Fazenda de que a empresa deixou de recolher a contribuição devida. 6. 

Desta forma, INDEFIRO, por ora, o pedido de constrição de bens dos 

sócios da empresa jurídica.7. A busca pelo sistema RENAJUD foi 

autorizada e efetuada, porém esta foi negativa, conforme comprovante 

anexo. 8. DEFIRO o pedido de busca via sistema INFOJUD.9. Deverá a 

secretaria proceder da forma determinada no art. 477 da CNGC no tocante 

ao arquivamento das informações sigilosas recebidas da receita federal, 

arquivando-as, após vista do exequente, em pasta própria.10. 

PROCEDA-SEa citação do sócio Milton de Souza via edital.11. Com as 

informações acima referidas, INTIME-SE a parte exequente, para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 30 (trinta) dias.12. 

Determino, ainda, no caso de inércia da parte exequente, a suspensão do 

feito pelo período de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 40 da Lei 

6.830/80.13. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alto Taquari /MT, 30 de 

novembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Observações: Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

Alto Taquari, 22 de março de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22237 Nr: 1049-31.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, Cpf: 

95537970406, Rg: 1.372.800, Filiação: Antonio Jacob dos Santos e Nazaré 

Sergio dos Santos, data de nascimento: 05/08/1974, brasileiro(a), natural 

de São Miguel dos Campos-AL, casado(a), tec. agricola. 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: Vistos etc.O Ministério Público Estadual denunciou Marcos 

Antônio dos Santos pela prática, em tese, da infração penal prevista no 

art. 306, da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).A denúncia foi 

recebida e, até o momento, o réu não foi citado.À fl. 65, o Ministério Público 

pugnou pela revogação da decisão que recebeu a denúncia por entender 

que não há nos autos exame para aferir o teor alcóolico do réu.E os autos 

vieram à conclusão.Decido.Razão assiste ao Ministério Público em sua 

manifestação.Compulsando atentamente os autos, observo que o suposto 

crime foi cometido no ano de 2011, época em que o artigo 306 do CTB 

possuía a seguinte redação:Art. 306.Conduzir veículo automotor, na via 

pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou 

superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência.Pois bem, a 

jurisprudência sedimentada sobre o tema exige, para a configuração do 

delito, a existência de exame que demonstre cabalmente a concentração 

de álcool por litro de sangue. Nesse sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça:HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. TESTE DO "BAFÔMETRO" E 

EXAME DE SANGUE ESPECÍFICO NÃO REALIZADOS. DENÚNCIA 

REJEITADA. PROVIMENTO DE RECURSO EM SENTIDOESTRITO PELA 

CORTE A QUO, PARA DETERMINAR O SEGUIMENTO DO FEITO. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ALCOOLEMIA AO DIRIGIR VEÍCULO 

AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR OBJETIVA DO TIPO PENAL. 

ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO 

JULGAMENTO DO RESP N.º1.111.566/DF. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do 

julgamento do REsp n.º 1.111.566/DF, firmou o entendimento de que a 

nova redação do crime de embriaguez ao volante exige, para caracterizar 

a tipicidade da conduta, seja quantificado o grau de alcoolemia. Essa 

prova técnica é indispensável e só pode ser produzida, de forma segura e 

eficaz, por intermédio do etilômetro ou do exame de sangue. 2. Ordem de 

habeas corpus concedida para cassar o acórdão impugnado e 

restabelecer a decisão de primeiro grau que não recebeu a denúncia por 

falta de prova conclusiva da materialidade do crime.(STJ - HC: 253601 MS 

2012/0188960-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

04/10/2012,T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2012)Em 

aprofundado exame dos autos pude aferir a inexistência de exame de 

sangue ou de etílico no caso em tela, fato que demonstra a inexistência de 

justa causa para o exercício da ação penal.Preconiza o artigo 395 do 

Código de Processo Penal em seu inciso III:“A denúncia ou queixa será 

rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal”. No 

caso em tela observa-se a inexistência de justa causa, razão pela qual 

deve ser revogada a decisão que recebeu a denúncia e, 

consequentemente, rejeitada a inicial acusatória, nos moldes do art. 395, 

III, do CPP.3. CONCLUSÃO. Ante o exposto, rejeito a denúncia, com fulcro 

no art. 395, III, do CPP, nos termos da fundamentação, revogando, por 

conseguinte, a decisão que recebeu a inicial. Ciência ao Ministério 

Público.Na ausência de qualquer recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado e remeta-se o feito ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 09 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31405 Nr: 941-31.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Dias Martins, Adriano Daniel Lima, 

Michel Angelo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS DIAS MARTINS, Cpf: 

12689214750, Filiação: Isaac Henrique Marins da Silva e Solange Dias 

Martins da Silva, data de nascimento: 16/03/1991, brasileiro(a), natural de 

Rio de Janeiro-RJ, solteiro(a), estudante e atualmente em local incerto e 

não sabido MICHEL ANGELO DOS SANTOS, Cpf: 02826333160, Rg: 

2006862-0, Filiação: Valdir Angelo dos Santos e Maria Angelo dos Santos, 

data de nascimento: 29/05/1993, brasileiro(a), natural de Diadema-SP, 

solteiro(a), serviços gerias. 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: Autos do Processo de Código nº. 31405Autor: Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso.Réus: Lucas Dias MartinsAdriano Daniel 

LimaMichel Angelo dos SantosSENTENÇAVistos.1. Trata-se de ação penal 

pública incondicionada deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra LUCAS DIAS MARTINS, ADRIANO DANIEL LIMA 

e MICHEL ANGELO DOS SANTOS, todos qualificados nos autos, dando 

como incursos nas sanções penais do art. 155, §4º, incisos I e IV e art. 70 

ambos do Código Penal c/c art. 244-B do ECA. I – Das condutas imputadas 

aos réus.2. Noticia a peça persecutória que no dia 17 de setembro do ano 

de 2013, por volta das 2h09min, na Av. Macário Subtil de Oliveira, nesta 

cidade, especificamente na “Real Presentes”, os denunciados Lucas dias 

Martins, Adriano Daniel Lima e Michel Ângelo dos Santos, mediante 

arrombamento de obstáculo à subtração das coisas, subtraíram, em 

proveito deles, coisas alheias móveis, descritas no auto de apreensão de 

fls. 42/43, avaliada em R$ 10.000,00 (fls. 45 a 47), juntamente com outros 

três adolescentes, pertencentes à vítima Fausto Pereira da Silva.3. Consta 

ainda que os denunciados, em companhia de outros 03 (três) 

adolescentes, utilizando-se de um ‘pé de cabra’ abriram a porta da frente 

da referida loja e adentraram o local realizando a subtração dos objetos.4. 

No mesmo contexto fático descrito, os denunciados, corromperam os 

adolescentes TULIELSO JESUS DE OLIVEIRA, com 16 (dezesseis) anos de 

idade, EDUARDO ALVES DOS SANTOS, com 15 (quinze) anos de idade e 

KLEWERTON DOTOLLI DE SOUSA, com 16 (dezesseis) anos de idade, a 

praticarem o crime de furto qualificado.II – Da marcha processual.5. A 

denúncia foi recebida no dia 1°/10/2013 (fls. 81/82).6. Citados (fl. 92), os 

acusados apresentaram respostas à acusação às fls. 93/95.7. Em sede 

judicial (fls. 138/143) foram ouvida a vítima Fausto Pereira da Silva e as 

testemunhas José Alessandro, Alves da Silva, Janiomar Martins de Souza, 

Julio Emilio da Silva e Dabila Cristina Marques de Abreu, bem como 

interrogado os réus: Lucas Dias Martins, Adriano Daniel Lima e Michel 

Ângelo dos Santos.8. Houve a desistência das testemunhas Arlindo Luiz 

Varjão e André Luis Da Silva. Além disso, foi concedido às partes prazo 

para apresentação de memoriais finais. 9. O ilustre representante do 

Ministério Público Estadual, em seus memoriais, reiterou a necessidade da 

condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 197/204). 10. A 

prestigiada defesa dos acusados, por sua vez, propugnou pela 

absolvição dos réus, quanto ao delito de corrupção de menores, 

argumentando que inexistem provas aptas a sustentar um decreto 

condenatório. E quanto ao delito de furto qualificado, pugnou pelo 

reconhecimento da atenuante de confissão em relação aos denunciados, 

e ainda, requereu a aplicação da pena no mínimo legal (fls. 209/211).É o 

relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.11. Pois bem, a imputação 

que pesa sobre os acusados Lucas dias Martins, Adriano Daniel Lima e 

Michel Ângelo dos Santos diz respeito aos delitos previstos nos arts. 155, 

§4º, incisos I e IV e art. 70 ambos do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.III 

– Do delito de furto qualificado.12. Eis a legislação:“Art. 155 - Subtrair, 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel.Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa.”(...)Furto qualificado§ 4º - A pena é de reclusão de dois a 

oito anos, e multa, se o crime é cometido:I - com destruição ou rompimento 

de obstáculo à subtração da coisa;(...)IV - mediante concurso de duas ou 

mais pessoas.”13. Observo que o fato narrado acima se encaixa 

perfeitamente ao modelo descrito na norma incriminadora, motivo pelo qual 

permite um juízo de censura na conduta praticada pelos réus Lucas dias 
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Martins, Adriano Daniel Lima e Michel Ângelo dos Santos, impondo-se 

suas condenações.III.I – Da materialidade.14. A materialidade da conduta 

criminosa com relação aos acusados ressurge incontestável através do 

boletim de ocorrência (fls.39/42), auto de apreensão (fls. 42/43), auto de 

constatação de arrombamento (fl. 44), auto de avaliação (fls. 45/47), auto 

de entrega (fl. 48), relatório conclusivo (fls. 64/65), bem como dos 

depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados, em sede 

policial e judicial (fls. 11 a 17 e 24 a 26) – todos inequivocamente indicando 

a ocorrência do crime de furto qualificado e corrupção de menores, 

narrado pelo membro do Parquet na exordial acusatória, sendo as 

principais partes abaixo transcritas quando da análise da autoria 

delitiva.15. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.III.II – 

Da autoria delitiva do réu Lucas Dias Martins.16. Após análise do conjunto 

fático e probatório, estas colhidas tanto na seara inquisitorial quanto na 

judicial, forçoso concluir que a autoria delitiva no tocante ao delito previsto 

no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do CP, está identificada, evidenciada e 

certíssima, sem sombra de dúvida, na pessoa do acusado LUCAS DIAS 

MARTINS. Explico:17. O acusado Lucas Dias Martins, na fase judicial 

confessou a prática delitiva, veja-se:“Que as acusações contidas na 

denúncia são verdadeiras; Que tanto ele como os demais acusados, 

juntamente com os três adolescentes praticaram o delito em tela; Que 

estava na casa do Adriano tomando tererê, ae surgiu o assunto, ae 

agimos por impulso; Que conhece os adolescentes; Que no dia dos fatos 

os adolescentes estavam na casa do Adriano; Que quando foram efetuar 

o furto os adolescentes não foram, porém depois que já estavam lá eles 

chegaram e ajudaram; Que arrombaram o local com o uso de um “pé de 

cabra”; Que não reagiram a prisão; Que foi o Adriano que arrombou a 

porta”18. A vítima narrou em Juízo:“Que em torno, das 03h00min da manhã 

a polícia me ligou, falando que tinha acontecido um assalto na minha loja; 

Que chegando no local, deparei com o ocorrido e ae já tinham pego dois 

dos assaltantes, o Lucas e o menor Tulieuso; Eles haviam arrombado a 

porta com um pé de cabra, tendo danificado a fechadura; Que subtraíram 

muitas coisas; Que recuperei todos os objetos no mesmo dia; Que o 

prejuízo que tive foi somente da fechadura, mas depois os familiares dos 

acusados foram lá e arcaram com a despesa.”19. A testemunha José 

Alessandro Alves da Silva, ao ser inquirido em juízo disse:“Que tava em 

ronda e recebeu uma ligação informando que uma loja estava sendo 

roubada; que se deparou com dois indivíduos saindo da loja, abordamos 

um que estava com o pé de cabra em mãos e o outro saiu correndo, mas 

conseguimos pega-lo; Que depois fomos perguntando pra um dos 

acusados quem eram as pessoas que havia participado, aonde estava os 

objetos, ae ele foi indicando pra gente, que no final conseguimos 

apreender os objetos furtados e que conseguimos identificar os 

meliantesque participaram do delito.” 20. Por conseguinte, ao revés do que 

aduz a defesa do acusado, em sede de memoriais, as provas coligidas 

autos, mormente a confissão judicial do acusado Lucas, confirma a prática 

da conduta delitiva a ele imputada. 21. Assim, resta induvidosa a prática 

do delito de furto qualificado em tela, pelos elementos de prova colhidos 

tanto na seara policial quanto na judicial, desnaturando quaisquer 

alegações escusatórias.22. Desta forma, diante das evidências 

constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, representadas 

pelos depoimentos em harmonia, e escorado no princípio da livre 

convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente 

comprovadas à materialidade e autoria do crime em comento pelo(a) 

acusado(a).III.III – Da autoria delitiva do réu Adriano Daniel Lima.23. 

Ademais, após análise do conjunto fático e probatório, estas colhidas 

tanto na seara inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a 

autoria delitiva no tocante ao delito de furto qualificado está identificada, 

evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvida, na pessoa do acusado 

ADRIANO DANIEL LIMA. Explico:24. O acusado Adriano Daniel Lima, na 

fase policial permaneceu calado, porém em juízo confessou a pratica 

delitiva, veja-se:“Que as acusações contidas na denúncia são 

verdadeiras; Que tanto ele como os demais acusados, juntamente com os 

três adolescentes praticaram o delito em tela, sendo que esses foram por 

livre e espontânea vontade; Que estava em casa tomando tererê 

juntamente com Lucas e Michel, ae surgiu da cabeça, ae agimos por 

impulso; Que tinha um menor que escutou e falamos pra ele ficar, que ele 

não tinha nada haver com isso; Que os adolescentes não ajudaram os 

acusados no delito; Que foi eu quem arrombou a porta, com o uso de um 

pé-de-cabra; Que quando os policiais chegaram eu já tinha saído do local; 

Que os policiais chegaram de manhã em casa; Que ajudamos a polícia a 

localizar os objetos furtados e entregamos tudo pra eles.”Ao ser indagado 

quanto às participações dos adolescentes o acusado disse:“Que eles 

foram por conta própria; Que eles entraram dentro da loja e pegaram 

algumas coisas pra eles; Que não sabe aonde eles guardaram os objetos; 

Que não ofereceu nada para eles participarem do crime; Que eles só 

escutaram e seguiu agente até o local”.25. A vítima narrou em Juízo:“Que 

em torno, das 03h00min da manhã a polícia me ligou, falando que tinha 

acontecido um assalto na minha loja; Que chegando no local, deparei com 

o ocorrido e ae já tinham pego dois dos assaltantes, o Lucas e o menor 

Tulieuso; Eles haviam arrombado a porta com um pé de cabra, tendo 

danificado a fechadura; Que subtraíram muitas coisas; Que recuperei 

todos os objetos no mesmo dia; Que o prejuízo que tive foi somente da 

fechadura, mas depois os familiares dos acusados foram lá e arcaram 

com a despesa.”26. A testemunha José Alessandro Alves da Silva, ao ser 

inquirido em juízo disse:“Que tava em ronda e recebeu uma ligação 

informando que uma loja estava sendo roubada; que se deparou com dois 

indivíduos saindo da loja, abordamos um que estava com o pé de cabra em 

mãos e o outro saiu correndo, mas conseguimos pega-lo; Que depois 

fomos perguntando pra um dos acusados quem eram as pessoas que 

havia participado, aonde estava os objetos, ae ele foi indicando pra gente, 

que no final conseguimos apreender os objetos furtados e que 

conseguimos identificar os meliantesque participaram do delito.”27. Por 

conseguinte, ao revés do que aduz a defesa do acusado, em sede de 

memoriais, as provas coligidas autos, mormente a confissão judicial do 

acusado Adriano, confirma a prática da conduta delitiva a ele imputada. 

28. Assim, resta induvidosa a prática do delito de furto qualificado em tela, 

pelos elementos de prova colhidos tanto na seara policial quanto na 

judicial, desnaturando quaisquer alegações escusatórias.29. Desta forma, 

diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos 

autos, representadas pelos depoimentos em harmonia, e escorado no 

princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo 

suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime em 

comento pelo acusado.III.IV – Da autoria delitiva do réu Michel Ângelo dos 

Santos.30. Após análise do conjunto fático e probatório, estas colhidas 

tanto na seara inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a 

autoria delitiva no tocante ao delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e 

IV, do CP, está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de 

dúvida, na pessoa do acusado Michel Ângelo dos Santos. Explico:31. O 

acusado Michel Ângelo dos Santos, na fase policial permaneceu calado, 

porém em juízo confessou a prática delitiva, veja-se:“Que as acusações 

contidas na denúncia são verdadeiras; Que tanto ele como os demais 

acusados, juntamente com os três adolescentes praticaram o delito em 

tela, sendo que esses foram por livre e espontânea vontade; Que estava 

na casa do Adriano tomando tererê, ae surgiu da cabeça, ae agimos por 

impulso; Que quando eles estavam saindo pra ir cometer o furto os 

adolescentes chegaram, dae nos falamos pra eles não irem ae eles 

continuaram a seguir agente; Que os adolescentes não ajudaram os 

acusados no delito; Que quando os policiais chegaram eu já tinha saído do 

local; Que os policiais chegaram de manhã em casa; Que ajudamos a 

polícia a localizar os objetos furtados e entregamos tudo pra eles.”Ao ser 

indagado quanto às participações dos adolescentes o acusado 

disse:“Que eles foram por conta própria; Que eles entraram dentro da loja 

e pegaram algumas coisas pra eles; Que não sabe aonde eles guardaram 

os objetos; Que eles só escutaram e seguiu agente até o local”.32. A 

vítima narrou em Juízo:“Que em torno, das 03h00min da manhã a polícia me 

ligou, falando que tinha acontecido um assalto na minha loja; Que 

chegando no local, deparei com o ocorrido e ae já tinham pego dois dos 

assaltantes, o Lucas e o menor Tulieuso; Eles haviam arrombado a porta 

com um pé de cabra, tendo danificado a fechadura; Que subtraíram muitas 

coisas; Que recuperei todos os objetos no mesmo dia; Que o prejuízo que 

tive foi somente da fechadura, mas depois os familiares dos acusados 

foram lá e arcaram com a despesa.”33. A testemunha José Alessandro 

Alves da Silva, ao ser inquirido em juízo disse:“Que tava em ronda e 

recebeu uma ligação informando que uma loja estava sendo roubada; que 

se deparou com dois indivíduos saindo da loja, abordamos um que estava 

com o pé de cabra em mãos e o outro saiu correndo, mas conseguimos 

pega-lo; Que depois fomos perguntando pra um dos acusados quem eram 

as pessoas que havia participado, aonde estava os objetos, ae ele foi 

indicando pra gente, que no final conseguimos apreender os objetos 

furtados e que conseguimos identificar os meliantesque participaram do 

delito.” 34. Por conseguinte, ao revés do que aduz a defesa do acusado, 

em sede de memoriais, as provas coligidas autos, mormente a confissão 

judicial do acusado Michel, confirma a prática da conduta delitiva a ele 
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imputada. 35. Assim, resta induvidosa a prática do delito de furto 

qualificado em tela, pelos elementos de prova colhidos tanto na seara 

policial quanto na judicial, desnaturando quaisquer alegações 

escusatórias.36. Desta forma, diante das evidências constatadas pelas 

provas apuradas no bojo dos autos, representadas pelos depoimentos em 

harmonia, e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela 

persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas à materialidade 

e autoria do crime em comento pelo acusado.IV- Do delito de Corrupção de 

Menores.37. Eis a legislação:“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a 

corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração 

penal ou induzindo-o a praticá-la:Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos”.IV.I -Materialidade e autoria.38. O crime previsto no art. 244-B do 

ECA estabelece pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos àquele que 

“corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com 

ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.39. Acerca do 

tema, segue orientação jurisprudencial do E. STJ, in verbis:HABEAS 

CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA EFETIVA DO CRIME. 

PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA PRÁTICA DELITUOSA. PENA-BASE 

FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. REGIME 

PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA 

OSTENTADA PELO PACIENTE. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, 

para a caracterização do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 2.252/54, de 

caráter formal, não se exige a comprovação da efetiva corrupção do 

menor, bastando a sua participação no cometimento do delito, 

enquadrando-se na figura típica, também, o já corrompido, pois pune-se 

igualmente a nova oportunidade oferecida para o crime, devendo-se 

entender que o incremento na corrupção da vítima configura o delito. 2. 

Não existe constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ, quando a 

majoração da pena-base acima do mínimo legal ocorreu de forma 

devidamente motivada pelo Julgador, nos termos do art. 59 do CP, em vista 

do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente. 

3. O regime prisional semiaberto foi fixado diante da quantidade da pena e 

da reincidência ostentada pelo paciente. 4. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 184.910/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 

23/10/2012) (g. n.)40. A priori vê-se que o julgado acima trata de outro 

texto de lei, o art. 1º da Lei 2.252/54. Ocorre que ambos textos legais tem 

o mesmo núcleo do tipo: “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 

18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a 

praticá-la” tanto que em decisão recente o STJ afirmou que o novo texto 

não implicou em revogação da citada lei, vigendo ainda o crime. 

Vejamos:PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME 

FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO 

RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E 

TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA 

CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º 

da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de 

prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a 

comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na 

companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem 

como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser 

interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e 

garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito 

de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da 

permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela 

citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, 

mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se 

refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. 

Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato 

de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar 

como irrecuperável o caráter do inimputável – pois não pode ser mais 

corrompido – em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 

revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar 

em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que 

esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 6. Condenação do recorrido à pena de 1 ano de reclusão, 

em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA. 7. 

Nos termos do que estabelece o art. 109, V, do Código Penal, o prazo 

prescricional, na espécie, é de 4 anos. Decorridos mais de 4 anos entre a 

data do fato, ocorrida em 26/4/04 (fl. 6), e a presente data, impõe-se o 

reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição 

superveniente. 8. Recurso especial conhecido e provido para condenar 

FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA pela prática do delito previsto no art. 

244-B do ECA. Reconhecimento a prescrição da pretensão punitiva, 

declarando-se a extinção da punibilidade. (REsp 1160429/MG, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,STJ,julgado em 02/03/2010, 

DJe 29/03/2010).41. Desta feita, a nova roupagem do delito mantêm as 

mesmas estruturas do núcleo do tipo, portanto para sua caracterização 

basta a participação efetiva no menor no crime, sendo indiferente a prova 

anterior da corrupção, vez que “considerar inexistente o crime de 

corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado 

na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do 

inimputável – pois não pode ser mais corrompido – em virtude da prática 

de atos infracionais.” 42. Encerrada a instrução, restou evidenciada a 

ocorrência do delito de corrupção de menores, considerando ainda que o 

crime de corrupção de menores é de natureza formal, logo se consuma 

com o induzimento ou prática de crimes juntamente com pessoa menor de 

18 anos, sendo este entendimento firmando no Supremo Tribunal Justiça. 

43. Nestes termos:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO DE NATUREZA FORMAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial 

Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF, de relatoria do Ministro 

Marco Aurélio Bellizze (DJe 1º/2/2012), a Terceira Seção deste Superior 

Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime 

de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de 

menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo 

irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata 

de delito de natureza formal. 2. Tendo sido comprovado que os recorridos 

(um deles, o ora agravante), quando do cometimento do delito de roubo, 

agiram em unidade de desígnios com o adolescente C. H. L. D., mostra-se 

inviável a sua absolvição em relação ao crime descrito no art. 244-B do 

ECA. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1491069 MG 

2014/0281301-5 SEXTA TURMA DJe 23/04/2015. Julgamento 14 de Abril 

de 2015. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).”44. Desta feita, é 

evidente que houve a participação dos menores, TULIELSO JESUS DE 

OLIVEIRA, com 16 (dezesseis) anos de idade, EDUARDO ALVES DOS 

SANTOS, com 15 (quinze) anos de idade e KLEWERTON DOTOLLI DE 

SOUSA, com 16 (dezesseis) anos de idade, na pratica delituosa.45. Logo, 

comprovada está a participação dos menores no delito, restando o tipo 

devidamente caracterizado.V – Dispositivo.46. Ante ao exposto e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos 

na denúncia, para CONDENAR os acusados LUCAS DIAS MARTINS, 

ADRIANO DANIEL LIMA E MICHEL ÂNGELO DOS SANTOS, qualificados 

nos autos, nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal 

c/c artigo 244-B do ECA.47. O artigo 155, § 4º, do CP (furto qualificado), 

prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, sendo que tal 

preceito secundário deve ser observado na espécie face reconhecimento 

e incidência do inciso I do referido § 4°, “com destruição ou rompimento de 

obstáculo à subtração da coisa”. Quanto à incidência do inciso IV, por sua 

vez, deve ser observado quando da análise das circunstâncias judiciais 

(que melhor se almodar).48. O artigo 244-B do ECA (corrupção de 

menores), prevê pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.V.I – Da 

dosimetria da pena para o delito de furto qualificado do réu LUCAS DIAS 

MARTINS.49. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhe a pena para o crime encontrado.a) Circunstâncias judiciais (art. 

59 do código penal)50. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. As 

circunstâncias do crime devem ser elevadas, posto que o delito foi 

perpetrado em concurso de pessoas (junto com Adriano Daniel Lima e 

Michel Ângelo dos Santos). No tocante aos antecedentes criminais, não há 

notícias de condenação anterior à data dos fatos ora imputados ao réu. A 

personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois 

não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada 

desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à 

espécie. As consequências são mínimas, justamente porque a própria 

vítima aduz que recuperou os objetos furtados. Avaliando o 

comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão 

do crime. Deste modo, não sendo todas as circunstâncias favoráveis ao 

mesmo, APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) 

anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).b) 
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Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes51. Não há circunstâncias 

agravantes a serem consideradas. Contudo, incide a atenuante de 

confissão (Código Penal, art. 65, III, “d”), a qual atenuo a pena em 1/6 (um 

sexto), fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 

(quinze) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.c) Das causas de aumento e de diminuição52. 

Face à inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a 

pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 

(quinze) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, para a reprovação e prevenção do crime em 

testilha.V.II – Da dosimetria da pena para o delito de corrupção de menores 

do réu LUCAS DIAS MARTINS.53. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código 

Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado.a) 

Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)54. O acusado agiu com 

consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando 

evidenciada a sua culpabilidade. Entendo que possíveis antecedentes 

criminais não podem ser considerados, dado o princípio da presunção de 

inocência. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a 

personalidade do acusado. No tocante aos motivos são comuns ao tipo 

penal, bem como as circunstâncias do crime. As consequências são 

inerentes ao tipo. Pelos dados dos autos, a vítima contribuiu para o fato. 

Deste modo, sendo todas as circunstâncias favoráveis ao mesmo, 

APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

reclusão.b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes55. Não há 

circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. c) Das 

causas de aumento e de diminuição56. Face à inexistência de causas de 

aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de 

reclusão para a reprovação e prevenção do crime em testilha.57. 

Aplica-se, ao caso, a regra inscrita no artigo 70, do Código Penal 

(concurso formal) e considerando o número de infrações, promovo o 

aumento de 1/6 à pena fixada mais grave ao réu – 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, FICANDO O RÉU 

LUCAS DIAS MARTINS DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE 02 

(DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 

20 (VINTE) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a 

situação econômica do réu.V.III – Do regime inicial de cumprimento da 

reprimenda imposta.58. Considerando a pena imposta ao(à) condenado(a), 

o(a) mesmo(a) iniciará o cumprimento de sua pena em regime aberto, 

consoante estabelece o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.V.IV – Da 

substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da 

pena.59. Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos 

previstos no art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto 

no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada, por uma pena restritiva de direitos 

consistente em prestação pecuniária e multa, nos termos do §2º, do artigo 

44, do CP, as quais serão definidas pelo juízo da execução.VI – Da 

dosimetria da pena para o delito de furto qualificado do réu ADRIANO 

DANIEL LIMA60. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhe a pena para o crime encontrado.a) Circunstâncias judiciais (art. 

59 do código penal)61. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. As 

circunstâncias do crime devem ser elevadas, posto que o delito foi 

perpetrado em concurso de pessoas (junto com Lucas Dias Martins e 

Michel Ângelo dos Santos). No tocante aos antecedentes criminais, não há 

notícias de condenação anterior à data dos fatos ora imputados ao réu. A 

personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois 

não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada 

desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à 

espécie. As consequências são mínimas, justamente porque a própria 

vítima aduz que recuperou os objetos furtados. Avaliando o 

comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão 

do crime. Deste modo, não sendo todas as circunstâncias favoráveis ao 

mesmo, APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) 

anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).b) 

Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes62. Não há circunstâncias 

agravantes a serem consideradas. Contudo, incide a atenuante de 

confissão (Código Penal, art. 65, III, “d”), a qual atenuo a pena em 1/6 (um 

sexto), fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 

(quinze) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.c) Das causas de aumento e de diminuição63. 

Face à inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a 

pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 

(quinze) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, para a reprovação e prevenção do crime em 

testilha.VI.I – Da dosimetria da pena para o delito de corrupção de menores 

do réu ADRIANO DANIEL LIMA.64. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código 

Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado.a) 

Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)65. O acusado agiu com 

consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando 

evidenciada a sua culpabilidade. Entendo que possíveis antecedentes 

criminais não podem ser considerados, dado o princípio da presunção de 

inocência. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a 

personalidade do acusado. No tocante aos motivos são comuns ao tipo 

penal, bem como as circunstâncias do crime. As consequências são 

inerentes ao tipo. Pelos dados dos autos, a vítima contribuiu para o fato. 

Deste modo, sendo todas as circunstâncias favoráveis ao mesmo, 

APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

reclusão.b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes66. Não há 

circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. c) Das 

causas de aumento e de diminuição67. Face à inexistência de causas de 

aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de 

reclusão para a reprovação e prevenção do crime em testilha.68. 

Aplica-se, ao caso, a regra inscrita no artigo 70, do Código Penal 

(concurso formal) e considerando o número de infrações, promovo o 

aumento de 1/6 à pena fixada mais grave ao réu – 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, FICANDO O RÉU 

ADRIANO DANIEL LIMA DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE 02 

(DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 

20 (VINTE) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a 

situação econômica do réu.VI.II – Do regime inicial de cumprimento da 

reprimenda imposta.69. Considerando a pena imposta ao(à) condenado(a), 

o(a) mesmo(a) iniciará o cumprimento de sua pena em regime aberto, 

consoante estabelece o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.VI.III – Da 

substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da 

pena.70. Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos 

previstos no art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto 

no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada, por uma pena restritiva de direitos 

consistente em prestação pecuniária e multa, nos termos do §2º, do artigo 

44, do CP, as quais serão definidas pelo juízo da execução.VII – Da 

dosimetria da pena do delito de furto qualificado do réu MICHEL ANGELO 

DOS SANTOS.71. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhe a pena para o crime encontrado.a) Circunstâncias judiciais (art. 

59 do código penal)72. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. As 

circunstâncias do crime devem ser elevadas, posto que o delito foi 

perpetrado em concurso de pessoas (junto com Lucas Dias Martins e 

Adriano Daniel Lima). No tocante aos antecedentes criminais, não há 

notícias de condenação anterior à data dos fatos ora imputados ao réu. A 

personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois 

não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada 

desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à 

espécie. As consequências são mínimas, justamente porque a própria 

vítima aduz que recuperou os objetos furtados. Avaliando o 

comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão 

do crime. Deste modo, não sendo todas as circunstâncias favoráveis ao 

mesmo, APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) 

anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).b) 

Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes73. Não há circunstâncias 

agravantes a serem consideradas. Contudo, incide a atenuante de 

confissão e menoridade, eis que o réu, confessou a prática do delito, bem 

como à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, 

conforme documentos de fl. 17, incidindo as atenuantes previstas no 

artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP, motivo pelo qual reduzo a 

reprimenda em 01 (um) ano, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.]c) Das causas de aumento e de diminuição74. 

Face à inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a 

pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas no 

valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

para a reprovação e prevenção do crime em testilha.VII.I – Da dosimetria 

da pena para o delito de corrupção de menores do réu MICHEL ANGELO 
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DOS SANTOS.75. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhe a pena para o crime encontrado.a) Circunstâncias judiciais (art. 

59 do código penal)76. O acusado agiu com consciência e determinação, 

sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade. 

Entendo que possíveis antecedentes criminais não podem ser 

considerados, dado o princípio da presunção de inocência. Não há 

elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do 

acusado. No tocante aos motivos são comuns ao tipo penal, bem como as 

circunstâncias do crime. As consequências são inerentes ao tipo. Pelos 

dados dos autos, a vítima contribuiu para o fato. Deste modo, sendo todas 

as circunstâncias favoráveis ao mesmo, APLICO a pena-base no mínimo 

legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.b) Circunstâncias Legais: 

agravantes e atenuantes77. Não há circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem consideradas. c) Das causas de aumento e de 

diminuição78. Face à inexistência de causas de aumento e diminuição de 

pena, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão para a 

reprovação e prevenção do crime em testilha.79. Aplica-se, ao caso, a 

regra inscrita no artigo 70, do Código Penal (concurso formal) e 

considerando o número de infrações, promovo o aumento de 1/6 à pena 

fixada mais grave ao réu – 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multas, FICANDO O RÉU MICHEL ANGELO DOS SANTOS 

DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 04 

(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) 

DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época 

dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica 

do réu.VII.II – Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta.80. 

Considerando a pena imposta ao(à) condenado(a), o(a) mesmo(a) iniciará 

o cumprimento de sua pena em regime aberto, consoante estabelece o art. 

33, §2º, alínea “c”, do CP.VII.III – Da substituição da pena privativa de 

liberdade e da suspensão condicional da pena.81. Por preencher o 

sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 44 do 

Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código 

Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

aplicada, por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação 

pecuniária e multa, nos termos do §2º, do artigo 44, do CP, as quais serão 

definidas pelo juízo da execução.VIII – DAS DETERMINAÇÕES FINAIS.82. 

INTIMEM-SE o(s) condenado(s), o advogado constituído e o MPE para 

conhecimento desta (art. 392 do CPP).83. Ante o disposto no art. 804 do 

Código de Processo Penal, DEVERÁ a(o) ré(u) arcar com as custas e 

despesas processuais, ficando suspenso o pagamento conforme art. 12 

da Lei 1.060/50.84. No presente caso NÃO cabe à aplicação do artigo 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os bens 

furtados foram devolvidos, conforme auto de entrega (fl. 48).85. 

Considerando os bens apreendidos a p. 68, e tendo em vista se tratar de 

bens inutilizáveis e de valor ínfimo, DETERMINO sua destruição. 86. 

Transitando em julgado a decisão condenatória, lance o nome do(a) 

acusado(a) no rol de culpados, EXPEÇA-SE guia de execução definitiva 

nos termos da CNGCJ/MT, OFICIE-SE aos órgãos criminais de registro 

como de praxe e COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral nos termos estanques 

na CNGC/MT, eis que operada a autoridade da coisa julgada.87. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Alto Taquari/MT, 21 de agosto de 2017.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz 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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 09 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21440 Nr: 250-85.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAIRTO JOÃO SPERANDIO, Cpf: 

04539828835, Rg: 11.776.447, Filiação: Orlando Sperandio e Nadir 

Gasparino Sperandio, brasileiro(a), natural de Itajobi-SP, casado(a), 

engenheiro agrônomo, Telefone (65) 496 1326. 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: Vistos etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Estadual, com o fito de receber o crédito junto ao executado Lairto 

João Sperandio, ambos qualificados.Decisão inaugural à fl. 12.Executado 

citado à fl. 14-v. Penhora online (Bacenjud) infrutífera. À fl. 32, a parte 

exequente pugnou pela desistência do processo, ante o cancelamento da 

CDA.É o relato do essencial. Fundamento e Decido.Recebo o pedido de 

desistência da presente demanda, visto que a parte executada não 

apresentou contestação, sendo assim desnecessária a sua manifestação 

nos autos, não restando alternativa senão homologar a postulação e 

extinguir o processo sem apreciação do mérito.DISPOSITIVO.Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil/15, homologo a desistência da ação e, como tal, extingo o 

processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, 

daquele diploma legal.Sem custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 26 da Lei n.º 6.830/80.Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Alto Taquari/MT, 07 de fevereiro 

de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 07 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20132 Nr: 278-87.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAIRTO JOÃO SPERANDIO, Cpf: 

04539828835, Rg: 11.776.447, Filiação: Orlando Sperandio e Nadir 

Gasparino Sperandio, brasileiro(a), natural de Itajobi-SP, casado(a), 

engenheiro agrônomo, Telefone (65) 496 1326. 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: 29AUTOS Nº 278-87.2010.811.0092 - Cód. 20132Exequente: 

Fazenda Pública EstadualExecutado: Lairto João SperandioVistos 

etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

com o fito de receber o crédito junto ao executado Lairto João 

Sperandio.À fl. 40, o exequente pugnou pela desistência do processo, 

uma vez houve o pagamento da CDA, objeto desta ação.É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido.Recebo o pedido de desistência da 

presente demanda, visto que a parte executada não apresentou 

contestação, sendo assim desnecessária a sua manifestação nos autos, 

não restando alternativa senão homologar a postulação e extinguir o 

processo sem apreciação do mérito.Ante o exposto, com fulcro no artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil/15, homologo a 

desistência da ação e, como tal, extingo o processo sem julgamento de 

mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, daquele diploma legal.Sem 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 39 da Lei 

6.830/80.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de 

estilo e arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Alto 

Taquari/MT, 09 de novembro de 2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 07 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20136 Nr: 282-27.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAIRTO JOÃO SPERANDIO, Cpf: 

04539828835, Rg: 11.776.447, Filiação: Orlando Sperandio e Nadir 

Gasparino Sperandio, brasileiro(a), natural de Itajobi-SP, casado(a), 

engenheiro agrônomo, Telefone (65) 496 1326. 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: Vistos etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Estadual, com o fito de receber o crédito junto ao executado Lairto 

João Sperandio, ambos qualificados.Decisão inaugural à fl. 13.Executado 

citado à fl. 18. Penhora online (Bacenjud) infrutífera. À fl. 63, a parte 

exequente pugnou pela desistência do processo, ante o cancelamento da 

CDA.É o relato do essencial. Fundamento e Decido.Recebo o pedido de 

desistência da presente demanda, visto que a parte executada não 

apresentou contestação, sendo assim desnecessária a sua manifestação 

nos autos, não restando alternativa senão homologar a postulação e 

extinguir o processo sem apreciação do mérito.DISPOSITIVO.Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil/15, homologo a desistência da ação e, como tal, extingo o 

processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, 

daquele diploma legal.Sem custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 26 da Lei n.º 6.830/80.Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Alto Taquari/MT, 07 de fevereiro 

de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 07 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22275 Nr: 1087-43.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Paulino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS PAULINO SOBRINHO, Cpf: 

11892098881, Rg: 18.123.166-9, Filiação: Waldir Paulino e Wilma Maria 

Chiasso Paulino, data de nascimento: 27/02/1969, brasileiro(a), natural de 

São Paulo-SP, divorciado(a), adm. de empreendimentos. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do Inquérito Policial que, o denunciado 

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou 

subtrair, em proveito próprio, coisa móvel alheia pertencente à vítima.

Despacho: Defiro o pedido de fl. 158.Alto Taquari/MT, 30 de janeiro de 

2018. Fabio Alves Cardoso 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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 05 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33301 Nr: 1008-59.2014.811.0092

 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: Fundação Pio XII, Scylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlei Fernanda Buscariol ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vilela Borges 

Melo - OAB:201921/SP, Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLEI FERNANDA BUSCARIOL ME, 

CNPJ: 06180081000135. 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: Vistos etc.1. A Fundação Pio XII ingressou com Ação de 

Locupletamento Ilícito contra Marlei Frenanda Buscariol ME, objetivando o 

adimplemento de um cheque emitido pela requerida no valor de R$420,00 

(quatrocentos e vinte reais).A requerida foi citada em 10-09-2014, 

conforme Certidão acostada à fl. 38.Aportou aos autos, petição formulada 

pela parte autora, informando que a requerida adimpliu o débito cobrado 

nos autos, pugnando pela extinção do feito, nos termos do artigo 794, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Requereu ainda, o desentranhamento 

do título objeto da ação, em favor da requerida.É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido.2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora informou o pagamento do valor devido pela requerida, cuja 

cobrança é objeto dos autos, consoante petição de 39.Depreende-se a 

ocorrência de satisfação do pleito autoral por meio do pagamento do 

débito pela parte requerida, o que demonstra a pertinência dos pedidos 

constantes da exordial.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, 

I, do CPC, julgo procedente do pedido e declaro satisfeita obrigação 

constante na petição inicial.Isento de custas, despesas processuais e 

verbas honorárias, em razão da assistência judiciária gratuita deferida à fl. 

35.Desentranhe-se o cheque nº 000092, tendo como sacado o Sicredi e 

emitente a parte requerida, de fl. 33, substituindo o original por cópia, 

entregando-o em mãos da requerida ou de seu procurador judicial.Após o 

transcurso do prazo para a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se estes autos, com baixa na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Intimem-se. Cumpra-se.Alto Taquari, 14 de agosto de 2015.Luis Felipe Lara 

de SouzaJuiz 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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 07 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30306 Nr: 1146-94.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Barbosa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ROBERTO BARBOSA RODRIGUES, 

Cpf: 10689960484, Rg: 3555771-0, Filiação: Marlene Viana Barbosa e 

José Laurentino Rodrigues, data de nascimento: 18/03/1993, brasileiro(a), 

natural de São José da Tapera-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 

66-9995.2399. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos do Processo de Código nº. 30306Vistos.1.CUMPRA - SE 

DECISÃO DE FL.83. Alto Taquari/MT, 17 de outubro de 2017.Pierro de Faria 

MendesJuiz 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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Resumo da Inicial: Consta nos autos de inquérito policial n° 130/2012, que 

no dia 25 de outubro de 2012, no período matutino, o acusado, 

prevalecendo das relações domésticas, teria ofendido a integridade 

corporal da vítima, sua companheira, causando-lhe hematomas e 

equimoses na região malar.

Alto Taquari, 16 de março de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30282 Nr: 1119-14.2012.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA GOUVEIA DA SILVA, Cpf: 

01733153136, Rg: 4973815, Filiação: Delina da Silva Santos e Francisco 

Bento Gouveia, data de nascimento: 09/10/1982, brasileiro(a), natural de 

Itaja-GO, convivente, balconista, Telefone 66-9639.2446 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSE ROBERTO BARBOSA RODRIGUES, Cpf: 

10689960484, Rg: 3555771-0, Filiação: Marlene Viana Barbosa e José 

Laurentino Rodrigues, data de nascimento: 18/03/1993, brasileiro(a), 

natural de São José da Tapera-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 

66-9995.2399. 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: Vistos etc. Trata-se de requerimento de medidas protetivas 

intentada em favor da ofendida ADRIANA GOUVEIA DA SILVA, qualificada 

nos autos.As medidas protetivas foram deferidas às fls. 27/32.Certidão de 

fl. 57 noticiando que a ofendida não foi localizada para realização do 

estudo psicológico. É o sucinto relato. Decido.Como é cediço, as medidas 

protetivas de urgência possuem caráter cautelar e devem perdurar 

enquanto subsist i rem os motivos que ensejaram seu 

deferimento.Considerando que a vítima não foi localizada, entendo que não 

há mais motivos para a manutenção das medidas protetivas, porquanto 

descaracterizada a urgência necessária (periculum in mora), além de 

demonstrado o desinteresse da vítima.Nesse sentido é a 

jurisprudência:“APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL 

- VÍTIMA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - 

MANIFESTO DESINTERESSE - DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL 

DESDE OS FATOS - CAUTELARIDADE DO PROCEDIMENTO - DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não sendo a vítima localizada, após 

inúmeras diligências, para ciência do deferimento das medidas protetivas 

por ela requeridas e, transcorrido grande lapso temporal da data dos 

fatos, acertada se mostra a decisão revogatória das medidas protetivas e 

a extinção do processo, em razão da cautelaridade do procedimento”. 

(TJ-MG - APR: 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de 

Azevedo, Data de Julgamento: 29/05/2014,Câmaras Criminais / 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2014). Grifei. No mesmo 

sentido:“Apelação Criminal. Violência Doméstica.Art. 129, § 9º e art. 147 

do Código Penal, na forma da lei 11340/06. Sentença de extinção do 

processo com a manutenção das medidas protetivas de urgência até o 

julgamento da ação penal ou arquivamento do inquérito policial. Inquérito 

não localizado. Ação penal não intentada. Impossibilidade dos efeitos da 

cautelar protraírem-se indefinidamente - devem ser respeitados os 

requisitos da plausibilidade do direito e perigo da demora e a cláusula 

rebus sic standibus - as medidas protetivas tem sua permanência 

condicionada à manutenção das circunstâncias em que foram impostas. 

Ausência de manifestação da suposta vítima ou noticia de conduta ilícita 

do réu. Revogação das medidas protetivas. Precedentes desta Corte. 

Recurso provido”. (TJ-RJ - APL: 00445105720098190203 RJ 

0044510-57.2009.8.19.0203, Relator: DES. KATYA MARIA DE PAULA 

MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 11/03/2014,PRIMEIRA 

CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/03/2014 16:00). 

Grifei.Destarte, considerando o tempo em que praticado o fato, bem como 

a não localização da vítima, entendo por bem revogar as medidas 

anteriormente deferidas, bem como extinguir o presente feito, por 

ausência superveniente de interesse de agir. CONCLUSÃO.Ante o 

exposto, extingo o presente feito, por ausência superveniente de 

interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil/15.Revogo a decisão que deferiu as medidas 

protetivas.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se o feito com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Alto Taquari-MT, 30 de junho de 

2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 06 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32766 Nr: 1759-80.2013.811.0092

 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): Francisco de Assis da Costa, Maria da Gloria 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA, 

Filiação: Lázara Rosana da Costa e Manoel Gonçalves, data de 

nascimento: 15/09/1985, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, varredor de soja e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS, Filiação: Celina Antônia dos Santos e 

Francisco Bispo dos Santos, data de nascimento: 30/07/1968, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que os denunciados estariam 

praticando comércio ilícito de drogas, visto que poderiam estar fornecendo 

substâncias entorpecentes para que outros indivíduos vendessem na 

cidade. Ante o exposto, o MP denuncia os réus como incurso nas penas 

do art. 35 da Lei 11.343/06.

Despacho: 8. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não 

se verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código 

de Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra os denunciados FRANCISCO ASSIS DA COSTA 

E MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS, dando-os como incurso no artigo nela 

mencionado. 9. DEIXO de designar audiência de instrução e julgamento, 
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visto que os réus encontram-se atualmente em lugar incerto e não sabido. 

10. INTIME-SE o douto advogado nomeado desta decisão. 11. CITEM-SE os 

réus por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361 do CPP. 12. 

CIÊNCIA pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Taquari/MT, 

27 de outubro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 24 de janeiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20284 Nr: 430-38.2010.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, Rg: 

2272312-9, Filiação: Osvaldino Jesus da Silva e de Terezinha Nascimento 

de Queiroz, data de nascimento: 13/10/1992, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: PROCESSO CÓDIGO: 20284Vistos, etc.1 - Pelo Ministério 

Público, nos presentes autos, foi feita a seguinte manifestação às fls. 

84:“Consta nos autos de ato infracional que no dia 17/03/2010 J(...) de 

Q(...) S(...), no interior da residência situada na Rua Carlos Irigaray Filho, 

n. 276, nesta cidade, o representado tinha em depósito, para fins de 

entregar a consumo e/ou vender, drogas, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal e regulamentar. De acordo com o que 

foi extraído do procedimento, o representado encontra-se atualmente com 

mais de 18 anos. É o relato. Compulsando os presentes autos, verifica-se 

que o infrator, quando da prática dos fatos tinha 17 anos. Porém, durante 

a instrução do feito, o mesmo completou 18 anos, conforme cópia do BO 

(fl. 15) e cópia do RG (fl. 20). Sabe-se que as medidas sócioeducativas 

têm como destinatários os adolescentes entre 12 e 18 anos e, 

excepcionalmente, os jovens que praticaram atos mediante grave ameaça 

e violência na adolescência, visando, sobretudo, a ressocialização e a 

necessária correção de rumos dos adolescentes voltados para a prática 

de crimes e contravenções, que recebem o nome especial de atos 

infracionais. Ao atingir o adolescente 18 anos de idade, a presente ação 

perde seu objeto, uma vez que as únicas medidas que poderiam ser 

aplicadas ao infrator seriam aquelas restritivas de direitos, já que o ato 

infracional foi praticado sem violência ou grave ameaça. Assim, por não 

visualizar hipótese de aplicação de internação ou semiliberdade, que 

poderiam se estender até os 21 anos de idade (art. 121, §§ 3º., 4º., 5º. c/c 

art. 120, §2º, do ECA), faz-se necessário o arquivamento do feito, por 

falta de possibilidade jurídica do pedido.”2 – Destarte, acolho a respectiva 

manifestação Ministerial, cujas razões adoto integralmente como 

fundamentação e, ante à perda de objeto do presente feito, que 

caracteriza falta de interesse de agir superveniente, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento;3- 

Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público, à Defesa e ao infrator, 

agora maior;4 - Certificado o trânsito em julgado desta decisão, 

independentemente de nova conclusão, proceda-se ao arquivamento do 

feito, com baixa na distribuição, mediante as formalidades legais;5 - 

Expeçam-se, se for o caso, os ofícios de comunicação às devidas 

repartições;6- Cumpra-se, com celeridade e eficiência, para baixa do 

estoque processual, notadamente o disposto na CNGC/TJMT.Às 

providências.Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alto Taquari/MT, 08/03/2013 – Dia Internacional da 

Mulher!Glauciane Chaves de MeloJuíza Substituta – Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 24 de janeiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 589-73.2013.811.0092

 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: SBdS, CdSB, OUdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdVÚdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO BARBOSA DE SOUZA, Cpf: 

02145289100, Rg: 1781126-3, Filiação: Isonel Barbosa de Souza e Olinda 

Umbelina de Souza, data de nascimento: 07/01/1986, brasileiro(a), natural 

de Alto Araguaia-MT, convivente, mecânico, Telefone (66) 9696-2845. 

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: Autos nº 589-73.2013.811.0092 – Código nº 

31075Requerentes: Sergio Barbosa de SouzaCarine da Silva 

BarbosaOlinda Umelino de SouzaSENTENÇA – JULGAMENTO – COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXTINÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO – (10466)Vistos etc.1. Acordo Extrajudicial, proposto por 

Sergio Barbosa de Souza, Carine da Silva Barbosa e Olinda Umelino de 

Souza.Narram que os requerentes Sergio Barbosa de Souza e Carine da 

Silva Barbosa, não tem tempo para cuidarem da filha, a menor N(...) B(...) 

da S(...) nascida em 5-3-2008, requerem que a Guarda fiquea cargo da 

avó paterna Olinda Umelino de Souza, nos seguintes termos:i) Quanto à 

guarda, o filho ficará a cargo da avó paterna Olinda Umelino de Souza;ii) 

Quanto à visita, um final de semana a criança permanecerácom a avó, 

outro com a mãe e outro com o pai, assim sucessivamente;iii) Quanto aos 

alimentos do filho, os genitores contribuirão para o sustento da menor na 

proporção de 29,5% (vinte e nove e meio por cento) do salário mínimo 

vigente, sendo que o genitor deverá pagar até o dia 10 (dez) de cada mês, 

e a genitora deverá pagar até o primeiro dia de cada mês, a partir de 

julho/2013.Parecer Ministerial favorável pela homologação do acordo [fls. 

21].É o relato do essencial. Fundamento e Decido.2. É caso de extinção 

processual, com resolução do mérito da demanda, ante a existência de 

transação entre os contendores.3. Homologo, pois, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formalizado e, com fulcro no 

artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo o mérito da 

demanda para homologar a transação efetivada entre as partes.Sem 

custas e verbas honorárias, ante a gratuidade da justiça.Certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquive-se estes autos.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Alto Taquari/MT, 15 de maio de 2014.Luis Felipe 

Lara de SouzaJuiz 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, Everton Donizetti 

Ferreira Cerantes, digitei.

Alto Taquari, 23 de janeiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 667-67.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDINEI DA SILVA TEIXEIRA, Cpf: 

00606071067, Rg: 8086997486, Filiação: Alfeu Teixiera e Elsa da Silva, 

data de nascimento: 18/08/1984, brasileiro(a), natural de Santo 

Augusto-RS, casado(a), serviço gerais, Telefone 66-9907-9544. 

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: AUTOS N.º 667-67.2013.811.0092 – Cód. 31149DENUNCIADO: 

SIDINEI DA SILVA TEIXEIRAVistos etc.Trata-se de ação penal pública 

promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor 

de Sidinei da Silva Teixeira pelo cometimento, em tese, do crime de lesão 

corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º c/c art. 71 ambos 

do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006).Consta do referido procedimento 

investigatório que, no dia 30 de junho de 2013, por volta das 10h00min, 

nesta urbe, o denunciado ofendeu a integridade corporal da ofendida 

Maikelle Eduarda de Moura, sua enteada, que detinha 03 anos de idade a 

época dos fatos.Consta ainda que a professora viu os ferimentos da 

vítima e perguntou a ela o que havia acontecido, momento em que ela 

disse ter caído de bicicleta, porém, o primo da vítima que estuda junto com 

ela, desmentiu a história, falando que a vítima havia sido agredida pelo 

padrasto com chineladas no rosto. A denúncia foi recebida em 17 de 

agosto de 2015 (fl. 47).Devidamente citado (fl. 55), o acusado apresentou 

defesa às fls. 59/59verso.Designada audiência de instrução e julgamento, 

as testemunhas Roseli Silva Amaral e Sandra Maria Corrente Bellodi foram 

ouvidas, havendo a desistência das demais testemunhas. Por fim o réu foi 

interrogado.Encerrada a instrução processual, a acusação apresentou 

alegações finais às fls. 80/82 e a defesa às fls. 86/86verso.E os autos 

vieram conclusos.Relatei o necessário, fundamento e decido.Pois bem, a 

imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito incurso no art. 

129, § 9°, em decorrência da prática do crime de lesão corporal no âmbito 

da violência domestica.129, § 9º. Se a lesão for praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas ou de hospitalidade.Pena – detenção de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos.A materialidade delitiva restou comprovada pelo 

exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 24/25), bem como pelas 

fotos juntadas às fls. 08/13.A autoria, outrossim, não comporta dúvidas, 

pois as provas produzidas no presente procedimento apontam cabalmente 

a autoria do crime em análise.A testemunha Roseli Silva Amaral narrou em 

juízo que a vítima foi agredida pelo acusado, in verbis: “(...) As vezes ela 

já chegou na aula com poucos sintomas, mas nunca suspeitamos de nada, 

porque criança você sabe como é, só que nesse dia não teve jeito, ela 

chegou com o rosto todo machucado e tava nítido a marca do chinelo no 

rosto dela, quando ligamos pra saber o que tinha acontecido eles negaram 

tudo, perguntamos pra criança o que tinha acontecido e ela não falava 

nada, só chorava muito, até que seu primo chegou e contou tudo; após ter 

ameaçado a mãe da criança ela relatou que o padrasto havia agredido a 

vítima e isso era corriqueiro; teve até uma vez que a criança veio 

maquiada pra escola, o que revela ter ocorrido outras vezes a agressão; 

ressalto que havia uns três dias já, que a criança não havia ido a escola e 

esse fato provavelmente teria acontecido anteriormente e não naquele 

dia(...)”.A testemunha Sandra Maria Corrente Bellodi narrou em juízo que a 

vítima foi agredida pelo acusado, in verbis: “(...) chegou ao meu 

conhecimento de que a menor havia sido agredida pelo padrasto, ela 

chegou assim com o rosto maquiado e a princípio a professora não tinha 

percebido nada, após o recreio a criança havia brincado e suado o rosto, 

então foi ai que a professora percebeu as marcas no rosto; a criança 

havia narrado que tinha caído de bicicleta e batido o rosto, achamos meio 

estranho essa história, ai depois de conversamos muito com ela, ela 

admitiu que o tio havia batido nela com o chinelo, porque ela tava teimando; 

(...)”.O acusado Sidinei da Silva Teixeira narrou em juízo, in verbis: “(...) eu 

joguei o chinelo nela, tava ela e meu sobrinho da mesma idade, eles 

queriam balinha ae mandei eles comprarem lá, quando ela retornou eu 

mandei ela dar uma balinha pro teu primo, dae ela não quis dar, foi quando 

eu joguei o chinelo e pegou no rosto dela (...)”; ao ser indagado se foram 

várias chinelas desferidas contra a menor ele disse: “(...) porque ela é 

branca doutor, se ela chorar ela fica toda manchada, e foi só uma 

chinela”.Logo, através dos depoimentos prestados, bem como pela prova 

pericial produzida resta incontestável a materialidade e a autoria do delito, 

uma vez que as testemunhas prestaram declarações concretas afirmando 

ter sido o réu o autor das agressões.O e. TJMT já decidiu em casos 

semelhantes:APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO À ABSOLVIÇÃO - 

CARÊNCIA DE PROVAS - PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL - AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E 

CONVINCENTE - EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a 

materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos 

da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos 

em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; 

sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as 

demais provas, reveste-se de maior força probatória (Ap, 60371/2011, 

DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Data do Julgamento 22/11/2011, Data da publicação no DJE 

13/12/2011).Devidamente interrogado, ciente do direito de permanecer 

calado, o réu negou que tenha desferido várias chinelas contra a vítima, 

informando apenas que jogou uma chinela que garrou no rosto da menor.O 

laudo e as fotos são claras ao demonstrar a existência de lesões no rosto 

da vítima.O e. TJMT já decidiu em casos semelhantes:APELAÇÃO 

CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA 

COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – RECURSO 

DESPROVIDO. “É insustentável a absolvição quando a materialidade e a 

autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de 

exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que 

envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a 

palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, 

reveste-se de maior força probatória.” (TJMT, Apelação Criminal nº 

22567/2012) (Ap, 31267/2013, DES.MARCOS MACHADO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 30/10/2013, Data da publicação 

no DJE 07/11/2013)Sendo assim, analisando o conjunto probatório em 

especial aos depoimentos das testemunhas, corroborado pelo laudo 

pericial, conclui-se que a lesão sofrida pela vítima foi provocada pelo 

denunciado, no âmbito familiar, configurando-se o crime previsto no art. 

129, 9º do CP.DISPOSITIVO.ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos 

autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo 

Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado Sidinei da 

Silva Teixeira pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de 

violência doméstica, em crime continuado (art. 129, §9º, c/c art. 71, todos 

do Código Penal), de modo que passo a dosar as respectivas penas a 

serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do 

Diploma Penal.DOSIMETRIA.Em relação aos delitos imputados ao 

denunciado, considerando o mesmo juízo de reprovabilidade, impõe-se 

única análise das diretrizes do artigo 59, do Código Penal. Assim, denoto 

que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; Antecedentes criminais maculados em razão da existência de 

condenações criminais com trânsito em julgado. Contudo, por configurar 

circunstância agravante, deixo de valorar nesta fase. Conduta social sem 

elementos para aferição; quanto à personalidade não há elementos 

suficientes para analisá-la, razão por que deixo de valorá-la; os motivos 

dos delitos são próprios do tipo violado; as circunstâncias merecem 

valoração, porquanto o agente agrediu a própria enteada de apenas três 

anos, desferindo diversos golpes de chinelo. As consequências dos 

delitos são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima não 

contribuiu para a prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade, para o delito 

de lesão corporal qualificada por violência doméstica em 09 (três) meses 

de detenção.Presentes a circunstância agravante prevista no art. 61, 

incisos I, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/3, 

totalizando 1 ano de detenção.Ausentes causas de aumento e de 

diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena, em 1 ano de 

detenção.Em análise novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais 

acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final 

aplicada ao caso concreto, estabeleço o regime semiaberto para o início 

do cumprimento da pena. Em face da natureza do delito, não cabe a 

conversão em penas restritivas de direito (CP, 44)Tampouco, cabe a 

suspensão condicional da pena (CP, art. 77), tendo em vista que o réu é 

reincidente em crime doloso.Considerando que nos autos não existem 

elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de 

fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração, 
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nos termos do art. 387, IV do CPP.Fixo em favor do advogado nomeada o 

valor correspondente a 9 (nove) URH, conforme tabela XIX item 6.1 

resolução n.º 096/2007 – OAB/MT, devendo ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso.A gestora deverá lavrar a competente certidão da dívida em 

favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento nº 

9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Por fim, concedo ao acusado o direito 

de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do 

Código de Processo Penal nos presentes autos.Confirmada a presente 

sentença pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso ou não havendo 

recurso desta decisão, expeça-se mandado de prisão.Cientifique-se o 

Parquet e o Defensor nomeado.Após, o trânsito em julgado:a) lance o 

nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal);b) oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 

15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações 

Criminais) e;c) expeça-se guia de execução penal;Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário e, após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Alto Taquari-MT, 27 de 

junho de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 14 de março de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31205 Nr: 726-55.2013.811.0092

 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: OFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Fábio Vilela de Carvalho - OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos José dos Santos - 

OAB:13668/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANO SOARES, Filiação: Lourdes de 

Tal e Pedro de Tal, data de nascimento: 30/07/1971, brasileiro(a), natural 

de Brasília-DF, casado(a), comerciante. 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: Autos nº 726-55.2013.811.0092 - Código: 31205Requerente: 

Onofra Ferreira Soares Requerido: Silvano SoaresVistos etc.ONOFRA 

FERREIRA SOARES devidamente qualificado nos autos ingressou com a 

presente AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO em desfavor de 

SILVANO SOARES narrando na peça exordial que contraíram núpcias em 

22 de dezembro de 1995. Argumenta a requerente que não possui filhos 

com o requerido e nem bens a serem partilhados. Deseja a autora voltar a 

utilizar o nome de solteira. Citado por edital o requerido deixou transcorrer 

o prazo sem manifestação (fl. 17), foi, então, nomeado curador especial 

ao requerido (fl. 26) que contestou a presente ação por negativa geral (fl. 

27/28). A requerente por meio de seu advogado se manifestou pela 

procedência do pedido inicial, bem como o julgamento antecipado da lide 

(fl.33).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento.Decido.O 

Código de Processo Civil em seu art. 355 disciplina:Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas;II – o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.Conforme inteligência do 

dispositivo supra citado é permitido ao magistrado o julgamento antecipado 

da lide quando esta versar apenas sobre matéria de direito, ou de fato e 

direito mas não houver necessidade de produção de outras provas. 

Ainda, o artigo possibilita o julgamento antecipado da lide em casos nos 

quais ocorra à revelia.O Egrégio Tribunal de Justiça deste estado 

entende:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO LITIGIOSO 

CUMULADO COM PARTILHA DE BENS - REVELIA - POSSIBILIDADE - 

PARTILHA DE BENS A POSTERIORI - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A 

EXTINÇÃO DO VÍNCULO - RECURSO IMPROVIDO. Não verificada a 

presença de direitos indisponíveis, possível a aplicação do instituto da 

revelia e o julgamento antecipado da lide, mormente quando sequer se 

verificou a existência de prejuízos a qualquer das partes. Havendo bens 

que não foram noticiados ou sobre os quais pairam dúvidas (quanto 

existência, propriedade, quantidade etc) e que poderão ser objetos de 

partilha a posteriori, mediante manejo de ação própria, não se torna tal 

fato, motivo impediente para a extinção do vínculo matrimonial. (Número: 

82174 Ano: 2007 Magistrado: DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT 

DUARTE)No que tange ao direito postulado, de divórcio direto, temos a 

recente alteração no Texto Constitucional, através da Emenda 

Constitucional n.º 66, que alterou o § 6.º do Art. 226, que passou a viger 

da seguinte maneira:Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...)§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (grifei)Com o advento da Emenda n. 66/2010, o casamento civil é 

dissolvido pelo divórcio, de forma direta e sem a necessidade de prévia 

separação judicial ou de separação de fato por mais de dois anos.Tais 

requisitos foram excluídos do artigo 226, parágrafo 6°, da Constituição 

Federal, não estando à procedência do pedido a eles 

subordinada.Ademais, decorrem do texto introduzido duas inovações 

constitucionais, quais sejam: a primeira, ao impor o desuso, no 

ordenamento jurídico brasileiro, à separação judicial; a segunda, ao dispor 

que para decretação do divórcio não se exige prazos ou causas. Mas, na 

lide em questão, há o transcurso do prazo superior a 15 (quinze) 

anos.Desta forma, mesmo respeitando os entendimentos contrários, no 

sentido da permanência da anacrônica separação judicial, aplicando-se a 

legislação infraconstitucional, entendo que tais razões corroboram para a 

dissolução do vínculo conjugal em questão. No mesmo sentido entende o 

Tribunal de Justiça deste estado:AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

CONSENSUAL - ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - 

SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE 

FATO OU JUDICIAL - DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO - APLICAÇÃO 

IMEDIATA - NORMA CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO - 

PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. Com a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 66, deu-se nova redação ao §6º do art. 226 da 

Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 

civil pelo divórcio, restando suprimida a exigência de prévia separação 

judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou da comprovação da separação 

de fato por mais de 2 (dois) anos, razão pela qual, havendo pedido, deve 

ser decretado, de imediato, o divórcio do casal. Mesmo que a ação tenha 

sido proposta antes do início da vigência do citado diploma constitucional, 

nada obsta sua aplicação, na medida em que a norma constitucional tem 

eficácia imediata, sendo certo que os processos em curso devem se 

adaptar à novel realidade constitucional. (Número: 114928 Ano: 2010 

Magistrado: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).Portanto, há razão 

suficiente para a decretação da dissolução do vínculo conjugal, seja pelo 

advento já citada Emenda Constitucional, seja pela dilação do lapso 

t e m p o r a l  n e c e s s á r i o  d e t e r m i n a d o  p e l a  n o r m a 

infraconstitucional.DISPOSITIVO.DIANTE DO EXPOSTO, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido inicial formulado por ONOFRA FERREIRA SOARES em 

desfavor de SILVANO SOARES para declarar dissolvido o vínculo 

conjugal que mantinham, e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal. Deixo de condenar o requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios haja vista que o processo correu a 

sua revelia. Determino que a requerente volte a usar o nome de solteira, 

qual seja: ONOFRA FERREIRA DE PAULA.Condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios a favor dos 

advogados nomeados à parte requerente e requerida, Dr. Edson Roberto 

Castanho, OAB n.º 8825A/MT e Dr. Everton Donizetti Ferreira Cerantes, 

OAB/MT 14.255, cuja verba honorária fixo em 5 (cinco) URH, 

respectivamente, conforme Resolução nº 96/2007, exarada pelo Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, levando 

em consideração, ainda, o zelo e o tempo gasto pelo profissional e o grau 

de complexidade da causa, bem como a suspensão das atividades da 

Defensoria Pública nesta Comarca para prestar o obrigatório dever 

c o n s t i t u c i o n a l  d a  a s s i s t ê n c i a  j u d i c i á r i a  g r a t u i t a  a o s 

necessitados.Expeça-se Certidão de Honorários, em prol dos advogados. 

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil de Alto Taquari/MT, consignando que a 
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requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: ONOFRA 

FERREIRA DE PAULA. Após feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário. Alto Taquari/MT, 22 de novembro de 2016.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 14 de março de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21763 Nr: 574-75.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Garcia de Medeiros Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ITAMAR GARCIA DE MEDEIROS JUNIOR, 

Rg: 5396117, Filiação: Itamar Garcia de Mederos e Cleide Ribeiro Marcelo, 

data de nascimento: 21/05/1992, brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Código 21763SENTENÇAAcolho a manifestação ministerial de 

fl. 73, adoto-a como razões de decidir, e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do denunciado Itamar Garcia de Medeiros Junior, em 

decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 

107, IV, do Código Penal.Oficie-se ao Juízo de Rio Verde-GO (fl. 71-72) 

solicitando a devolução da precatória, independentemente de 

cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes 

autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

independente de nova determinação.Alto Taquari/MT, 17 de fevereiro de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz 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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 13 de março de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14047 Nr: 792-16.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolução Agro Comércio de Insumos 

Agropecuários LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610-MT, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVOLUÇÃO AGRO COMÉRCIO DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, CNPJ: 03923585000100, Inscrição 

Estadual: 13.195.266-8. 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: Vistos etc.Trata-se de execução por quantia certa proposta 

por Basf S/A em desfavor do executado em epígrafe, visando, em síntese, 

o pagamento da dívida referente ao contrato de financiamento, no valor de 

R$ 452.770,23 (quatrocentos e cinquenta e dois mil setecentos e setenta 

reais vinte e três centavos).À fl. 145, o exequente pugnou pela extinção 

da execução face ao cumprimento de acordo entabulado. É o relato. 

Fundamento.DECIDO.Com o pagamento do valor reclamado, o executado 

cumpriu com o disposto no art. 924, II, do CPC/15, resultando assim por 

satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.O 

feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil/15, “verbis”: “Art. 924: extingue-se a execução quando:II 

- a obrigação for satisfeita. DISPOSITIVO:Ante o exposto, nos termos já 

fundamentados, julgo extinto o processo nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil/15, extinguindo-se o feito com julgamento de 

mérito.Deixo de oficiar ao RGI local, vez que não houve a averbação de 

penhora em nenhum bem dado em garantia.Transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Sem honorários, haja vista que as partes se compuseram 

nesse particular. Custas pelo executado.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Alto Taquari-MT, 29 de julho 

de 2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 07 de fevereiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31489 Nr: 1029-69.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Blayner Batista Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BLAYNER BATISTA BARRETO, Cpf: 

04252404100, Rg: 1869525-6, Filiação: Lourdes Batista Barreto e Almir 

Batista Barreto, data de nascimento: 20/09/1990, brasileiro(a), natural de 

Ponte Branca-MT, divorciado(a), mecânico, Telefone 66-9622-2416. 

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: AUTOS N.º 1029-69.2013.811.0092 – Cód. 31489RÉU: Blayner 

Batista BarretoVistos etc.Trata-se de ação penal pública promovida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Blayner 

Batista Barreto pelo cometimento, em tese, do delito do artigo 147 do 

Código Penal, no âmbito de violência doméstica.Consta do referido 

procedimento investigatório que, no dia 30 de setembro de 2013, por volta 

das 23h00min, neste Município, o acusado proferiu ameaças de morte 

contra a vítima Enia Barbosa Rodrigues, pois estava insatisfeito com o 

término do relacionamento.A denúncia foi recebida em 22 de maio de 2014 

(fl. 39). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação 

(fls. 51/52). Designada audiência de instrução e julgamento, momento em 

que foram ouvidas a vítima e a testemunha Fernanda Barbosa Rodrigues, 

bem como interrogado o réu. Houve a desistência das testemunhas Alex 

Cavalcante e Chaienny Barbosa.Encerrada a instrução processual, a 

acusação apresentou alegações finais orais e defesa apresentou 

alegações finais de fls. 64/64, verso.E os autos vieram conclusos.É relato. 

Fundamento e Decido.A denúncia é procedente.Quanto ao crime de 

ameaça, tenho que, ao contrário do que suscita a defesa, a prova 

constante nos autos é apta a fornecer um juízo de condenação. Na fase 

inquisitorial, a vítima narrou detalhadamente a ameaça sofrida. A ofendida 

relatou que o réu, nesta oportunidade, ameaçou-lhe dizendo: “que iria 

matá-la, a qualquer momento” e com um tom ameaçador disse “que teria 

algo guardado para ela”.Como é cediço, a palavra da vítima revela-se de 

especial importância, haja vista esse tipo de crime ocorrer, na sua imensa 

maioria, sem a presença de testemunhas.Nesse sentido, pacificada está a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES 

LEVES E AMEAÇA. SOGRO CONTRA A NORA. RELEVÂNCIA DA 

PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A agressão praticada 

por sogro, tendo como vítima a sua nora, no âmbito familiar, configura 

violência doméstica a ser albergada pela Lei Maria da Penha. 2. Nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 533 de 793



crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial 

importância, já que, em regra, estes são cometidos no âmbito familiar, sem 

a presença de terceiros. Depoimento firme e coerente desde a fase 

inquisitorial. In casu, há ainda as declarações em juízo da mãe e do 

ex-companheiro da vítima, além do auto de exame de corpo de delito 

demonstrando a ocorrência de lesões. Decreto condenatório mantido. 

APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Crime Nº 70048314371, Terceira 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 26/07/2012) APELAÇÃO-CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. 

ATIPICIDADE. O descumprimento de medidas protetivas não caracteriza o 

delito de desobediência, pois a própria Lei Maria da Penha prevê sanção 

específica quando tal ocorrer. Absolvição impositiva. DELITO DE AMEAÇA. 

Nos crimes desta espécie, que costumam ocorrer na clandestinidade, a 

palavra da vítima assume especial relevo probatório. Condenação mantida. 

Apelo parcialmente provido. Pena alterada. Unânime.” (Apelação Crime Nº 

70050256353, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 13/09/2012).Ademais, 

o depoimento da ofendida na fase extrajudicial e judicial mostrou-se firme 

e coerente, amparado por provas produzidas em Juízo. A testemunha 

Fernanda ouvida em juízo afirmou que, acusado e vítima por diversas 

vezes discutiam, bem como já presenciou o acusado proferir ameaças 

contra a vítima.Consigno que é irrelevante a vontade do agente de querer 

realizar a ameaça, bastando, para a concretização desse delito, o dolo de 

provocar temor no ameaçado. Nesse sentido: “O crime de ameaça exige o 

dolo. Este dolo exige e basta-se com a consciência (representação e 

conformação) da adequação da ameaça a provocar medo ou 

intranquilidade no ameaçado. Isto, assim como o próprio conceito de 

ameaça, pressupõe, naturalmente, que o agente tenha a vontade de que a 

ameaça chegue ao conhecimento do seu destinatário. Tendo em conta que 

o que releva é o critério do efeito e, portanto, a consciência do agente da 

susceptibilidade de provocação de medo ou intranquilidade, é irrelevante 

que o agente tenha, ou não, a intenção de concretizar a ameaça.”1 No 

caso, a conduta do réu, destaca-se, infligiu medo à vítima e, por isso, ela 

registrou ocorrência e requisitou medida protetiva de urgência, razão pela 

qual a condenação pelo delito descrito no art. 147 do Código Penal é de 

rigor.Ademais, ressalta-se que o acusado está respondendo por mais uma 

ação penal pelo delito de ameaça, contra a mesma vítima, (código 32656). 

Desta forma, por todas as provas produzidas na fase inquisitória e 

instrutória dos presentes autos, entendo que a condenação do acusado é 

medida de rigor.DISPOSITIVO.ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos 

autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo 

Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática 

do delito descrito nos artigos 147 do Código Penal, de modo que passo a 

dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA.Em relação ao 

delito imputado ao denunciado, considerando o mesmo juízo de 

reprovabilidade, impõe-se única análise das diretrizes do artigo 59, do 

Código Penal. Assim, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à 

espécie, nada tendo a se valorar; Antecedentes criminais imaculados até 

o momento; Inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua 

conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade 

não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que deixo de 

valorá-la; os motivos dos delitos são próprios do tipo violado; as 

circunstâncias e as consequências dos delitos são próprias do tipo e, por 

fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.À 

vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a 

pena-base privativa de liberdade em 01 (um) mês de detenção.Não 

verifico a presença de circunstâncias agravantes. Verifico a presença de 

circunstância atenuante, qual seja, a confissão do Réu em juízo (art. 65, III, 

“d”). Todavia, por entender que as circunstâncias atenuantes não podem 

diminuir o mínimo legal estabelecido como pena, deixo de valorar a 

atenuante de confissão.Ausentes causas de aumento e de diminuição, 

razão pela qual torno definitiva a pena, em 1 (um) mês de detenção.Nos 

termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, fixo o regime inicial 

aberto, pois a pena aplicada é inferior a quatro anos.Para a fixação do 

valor do dia-multa, há que estar atento ao art. 49, § 1º, do citado Diploma 

legal, considerando-se ainda a situação econômica do condenado, que 

afirmou perceber R$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais) por mês 

(fl. 28), e a proporcionalidade com a pena corporal imposta, fixo a pena de 

multa em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época do fato.Em face da natureza do delito, não cabe a 

conversão em pena restritiva de direito (CP, 44), mas cabe a suspensão 

condicional da pena (CP, 77).Diante de tal informação, aplico-lhe a 

suspensão condicional da pena, em observância ao disposto no art. 77 e 

seus incisos, pelo período de 2 (dois) anos, desde que cumpridas as 

seguintes condições, nos termos do art. 78, §2.º do Digesto Penal:a) 

proibição de frequentar bares, prostíbulos, danceterias e lugares 

semelhantes; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem 

autorização do juiz;c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 

mensalmente, para informar e justificar suas atividades.Considerando que 

nos autos não existem elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos 

pela vítima, deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos 

causados pela infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.Custas pelo 

réu.Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez 

que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.Cientifique-se o Parquet e o Defensor.Condeno o Estado 

de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios a favor do 

advogado nomeado ao acusado, Dr. EDSON ROBERTO CASTANHO, OAB 

Nº 8825ª/MT, cuja verba honorária fixo em 07 (sete) URH, consoante 

Resolução n.º 96/2007, exarada pelo Conselho da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seccional de Mato Grosso, levando em consideração, ainda, o 

zelo e o tempo gasto pelo profissional e o grau de complexidade da causa, 

bem como a suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca para prestar o obrigatório dever constitucional da assistência 

judiciária gratuita aos necessitados.Expeça-se Certidão de Honorários, em 

prol do advogado.Após, o trânsito em julgado:a) lance o nome do acusado 

no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) 

oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF 

e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e;c) 

expeça-se guia de execução penal;Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Alto Taquari-MT, 1º de março de 2017.Pedro Flory Diniz Nogueira 

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, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 05 de março de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22035 Nr: 847-54.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ewanderson Edson Laurentino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EWANDERSON EDSON LAURENTINO 

SILVA, Cpf: 04686266114, Rg: 2394395-5, Filiação: Edson da Silva e Marly 

Laurentino Silva, data de nascimento: 25/08/1993, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), estudante. 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: "Vistos etc.Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de EWANDERSON EDSON LAURENTINO 

DA SILVA, devidamente qualificado, pela prática do crime previsto no 

artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão de ter subtraído 

para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 

um notebook da marca Intelbras, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 

pertencente à vítima Dênis Carlos Briancini. O réu foi preso em flagrante 

no dia 28 de setembro de 2011.Termo de apreensão juntado aos autos à 

fl. 30. A denúncia foi recebida no dia 26 de outubro de 2011 (fl. 50).Citado 

(fl. 52), o réu não apresentou resposta à acusação. Designada audiência 

de instrução e julgamento, o Juiz que conduzia o feito atentou-se para o 

não oferecimento de resposta à acusação e determinou sua juntada ao 

feito no prazo legal. Nessa oportunidade, entendeu por bem revogar a 

prisão do acusado (25 de janeiro de 2012).Defesa preliminar às fls. 76/77. 
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Nova audiência designada, momento em que foram ouvidas a vítima e o 

acusado. Em sede de alegações finais (fls. 101/106), pugnou o 

representante do Ministério Público pela condenação do réu pela prática 

do crime de roubo em concurso de pessoas e pelo delito de corrupção de 

menores.Alegações finais do réu colacionadas aos autos às fls. 114/123 

em que se requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a fixação 

da pena no mínimo legal.Eis o breve relatório. Fundamento.Decido. DA 

MATERIALIDADE.A materialidade restou devidamente comprovada pelo 

auto de apreensão de fl. 29, pelos termos de fls. 30/31, pelo auto de 

avaliação de fl. 32 e auto de entrega de fl. 33.DA AUTORIA.Cumpre, neste 

momento, analisar, separadamente, os crimes pelos quais está sendo 

acusado o réu. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORESCompulsando 

atentamente a denúncia constante dos autos, observo que a conduta de 

corromper menor não está descrita na inicial, malgrado haja notícia de que 

o crime foi praticado em conjunto com menor de idade. Em sede de 

alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação por 

corrupção de menores alegando que:“[...] Quanto ao erro material ocorrido 

na denúncia, não há implicações maiores, já que o réu se defende dos 

fatos e os arts. 383 e 596 do CPP permitem tal correlação até decisão final 

do processo [...]”.Em que pese o entendimento ministerial, a absolvição por 

tal delito é de rigor.Como é cediço, vigora no direito processual penal o 

princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e sentença. Não 

se está falando na mera falta de capitulação legal do crime de corrupção 

de menores, mas da total ausência das elementares de tal crime na inicial 

acusatória. Vejamos o entendimento da jurisprudência sobre o 

tema:PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. 

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A 

SENTENÇA. ELEMENTAR DO TIPO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 

REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. 1. Mantém-se a condenação por roubo 

circunstanciado quando as provas colhidas sob o contraditório e a ampla 

defesa demonstram que o apelante praticou o roubo circunstanciado 

juntamente com mais duas pessoas e foi reconhecido pelo lesado na 

delegacia e em Juízo. 2. Absolve-se o réu pelo crime de corrupção de 

menores quando a denúncia não descreve as elementares do tipo do 

crime, em face do princípio da correlação, bem como por inexistir 

documento hábil a comprovar a menoridade do adolescente. 3. 

Desproporcional o quantum de aumento da pena em razão da agravante 

da reincidência, procede-se à sua adequação. 4. Para fins de 

prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos 

argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que 

esclareçam os motivos que o levaram à determinada conclusão. 5. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 

20150310000256, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

22/10/2015,3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/11/2015 . Pág.: 138). Grifei. No mesmo sentido:EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - 

ABSOLVIÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENORES E LATROCÍNIO - RECURSO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ELEMENTAR DELITUOSA NÃO DESCRITA NA 

DENÚNCIA - FORMALIDADE NECESSÁRIA - AMPLA DEFESA - ALEGAÇÃO 

DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS NO 

ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE. - O princípio da correlação entre a acusação e a 

defesa, ou congruência, orienta na necessidade de descrição na 

denúncia de todas as elementares, objetiva e subjetiva, do tipo penal, sob 

pena de ofensa à ampla defesa. -Inexistindo ambigüidade, omissão, 

obscuridade ou contradição no acórdão, os embargos declaratórios 

devem ser rejeitados, não constituindo sede própria para rediscussão do 

que foi decidido, diante dos restritos limites previstos no art. 619 do CPP. 

(TJ-MG - ED: 10134130069013002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD 

CONVOCADO), Data de Julgamento: 18/03/2015,Câmaras Criminais / 4ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/03/2015). Grifei.Por fim, 

colaciono julgado do TRF da 4ª região acerca do tema:PENAL. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. 

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO 

DA DEFESA. PREJUÍZO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN 

PEJUS. FURTO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. 

FRAUDE. QUALIFICADORA. Tendo sido o réu condenado pela prática de 

delito de corrupção de menores, que não foi descrito na denúncia, 

verifica-se ofensa aos princípios da correlação e da ampla defesa, de 

forma que deve ser declarada a nulidade absoluta da sentença no ponto. 

Havendo recurso exclusivo da defesa, a declaração de nulidade não pode 

advir em prejuízo do réu, pois configuraria reformatio in pejus. 

Comprovados materialidade, autoria e dolo, este consubstanciado na 

vontade de apossamento de bem que não lhe pertence, para si ou para 

outrem, mantém-se a condenação pelo delito de furto. Demonstrado que o 

réu agiu mediante fraude, narrada na denúncia, logrando êxito no seu 

intento de mais facilmente subtrair o bem alheio, incide a qualificadora 

prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.(TRF-4 - ACR: 

50014186320114047206 SC 5001418-63.2011.404.7206, Relator: ARTUR 

CÉSAR DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/05/2013,SÉTIMA TURMA, Data 

de Publicação: D.E. 17/05/2013). Grifei.Portanto, tendo em vista que as 

elementares do crime de corrupção de menores não foram descritas na 

denúncia, a absolvição do réu nesse particular é de rigor. CRIME DE 

ROUBO As elementares do crime de roubo encontram-se presentes, 

porquanto restou comprovado que o réu, juntamente com um menor, 

subtraiu o bem descrito na denúncia, valendo-se de grave ameaça para 

atemorizar o ofendido.A autoria do crime de roubo não comporta dúvidas. 

A vítima, em Juízo, confirmou que o acusado participou do delito na 

companhia do menor. O acusado, por sua vez, confessou a prática do 

delito, dizendo estar arrependido do crime. Junte-se a tais provas o fato 

de o acusado ter sido encontrado na posse da res furtiva, conforme se 

observa dos autos. Assim vêm entendendo nossos tribunais:Receptação - 

Pretensão, absolutória -Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva 

demonstradas pelos depoimentos testemunhais e demais provas trazidas 

para os autos - Palavra da vítima e depoimentos policiais convergentes, 

aptos a ensejar a condenação do réu - Deve se consignar que não houve 

qualquer prova nestes autos a respeito de eventual procedimento irregular 

dos policiais participantes da ocorrência aqui tratada - A pretendida 

absolvição se torna impossível, pois o réu foi preso em flagrante na posse 

res furtiva -Pena imposta acertadamente fixada no mínimo 

legal,ressaltando a primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis do 

apelante, tendo sido, também de modo correto, concedido o "sursis - 

Sentença mantida - Apelo não provido.(TJ-SP - APL: 993070508280 SP, 

Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 17/08/2010,16ª Câmara de 

Direito Criminal, Data de Publicação: 01/09/2010)Logo, sem maiores 

delongas, entendo plenamente configurada a prática do crime de roubo, 

sendo a condenação de rigor.DAS CAUSAS DE AUMENTO:No tocante ao 

concurso de pessoas, as provas produzidas em Juízo são suficientes 

para confirmar o teor da denúncia, porquanto ficou demonstrado que o réu 

praticou o crime de forma previamente ajustada com o menor Robson 

Vicente Tinello.Não há qualquer dúvida quanto a tal fato, pois o próprio 

acusado confirmou sua veracidade, corroborando as palavras da vítima 

em Juízo. Quanto à majorante do uso de arma de fogo, passo a tecer as 

devidas considerações.Observo que nobre representante do Ministério 

Público pugnou pelo afastamento da majorante, por entender que arma de 

brinquedo não traz a incidência da causa de aumento. Correto o 

entendimento ministerial, porquanto comprovado que a arma utilizada na 

prática do delito não possuía potencialidade lesiva, conforme demonstra o 

termo de apreensão de fl. 30. Assim vêm entendendo os nossos Tribunais 

de Justiça:APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA 

COMPROVADA - CONFISSÃO JUDICIAL - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA 

TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMPREGO DE ARMA DE 

BRINQUEDO - MAJORANTE DECOTADA. - A confissão judicial, endossada 

pelos relatos da vítima e de testemunha, e não contraditada por nenhum 

elemento dos autos, é fonte inequívoca de prova. - Restando comprovado 

que o instrumento utilizado pelo acusado não era dotado de potencialidade 

lesiva - arma de brinquedo - e também não foi por ele empregado de forma 

imprópria durante a execução do crime de roubo, não se configura a 

causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do CP.(TJ-MG - 

APR: 10243130010271001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de 

Julgamento: 24/04/2014,Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 09/05/2014). Grifei.No tocante à alegação defensiva de que 

o acusado deve ser absolvido em razão do princípio da insignificância, 

entendo que não há que se falar em valor ínfimo do bem subtraído, pois a 

res furtiva foi avaliada em foi avaliada em R$ 1.000,00, o que inviabiliza a 

aplicação da excludente de tipicidade material.Alega a defesa que o réu 

teria tido participação de menor importância. Em que pese o entendimento 

defensivo, observo que o réu e o menor agiram com unidade de desígnios 

e com o mesmo propósito de subtrair o ofendido. Enquanto o menor 

infrator anunciava o assalto, o acusado apontava a arma para a vítima 
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com o fim de facilitar a subtração. Logo, não há que se falar em 

participação de menor importância. Destarte, ante todo o exposto, julgo 

parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado pelo crime 

de roubo majorado pelo concurso de agentes. CONCLUSÃO. DIANTE DE 

TODO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar 

o acusado EWANDERSON EDSON LAURENTINO SILVA já qualificado, nas 

penas do art. 157, 2º, II, do Código Penal, pela prática de roubo majorado. 

Absolvo o acusado do crime de corrupção de menores, bem como afasto 

a majorante do uso de arma. Atento às diretrizes do artigo 59 do Código 

Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie.Antecedentes 

criminais: imaculados. Inexistem nos autos elementos suficientes para 

aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la. Sua 

personalidade não pode ser considerada criminosa, por falta de maiores 

elementos. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias 

do crime são comuns à espécie. No que tange às consequências do crime 

observo que a vítima não teve muitos prejuízos, pois o notebook foi 

devolvido. Comportamento da vítima: não há indícios de sua contribuição 

para a infração penal. Assim, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 

10 dias-multa. Observo a presença da atenuante prevista no art. 65, inciso 

I, do Código Penal, qual seja, agente menor de vinte e um anos na data do 

fato, bem como a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, 

confissão.Contudo, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo 

legal, deixo de atenuar a pena, consoante entendimento sumulado do 

STJ.Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, 

aumento a pena no mínimo legal, qual seja, um terço, totalizando 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 77 dias-multa. Consoante aos 

artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na 

razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente, sem 

prejuízo das correções devidas, tendo em vista a condição econômica do 

réu.Com fundamento no art. 387, § 2º do CPP, comprovada a existência de 

prisão preventiva do sentenciado por 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) 

dias, fica condenado definitivamente a pena de 05 anos e 02 (dois) dias 

de reclusão, passando essa sanção a ser considerada para fins de 

determinação de regime inicial de cumprimento de pena, o qual, com 

fundamento, nos artigos 33, § 2º, b e 3º c.c. art. 59 do Código Penal, 

deverá ser o regime semiaberto.Considerando que o acusado está solto e 

uma vez ausentes os requisitos da custódia cautelar, concedo-lhe o 

direito de apelar em liberdade.Sem custas processuais em face da 

condição econômica do acusado (CPP, art. 804).Intime-se o acusado para 

o pagamento, no prazo de 20 (vinte) dias, após o trânsito em 

julgado.Certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE/MT e ao 

IICC, na forma prevista na CNGC, anote-se junto ao Cartório Distribuidor; 

expeça-se Guia de Execução; baixe-se, após, o feito do relatório mensal à 

colenda Corregedoria Geral de Justiça e aguarde-se o comunicado do 

cumprimento da pena, quando então, arquive-se em definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 26 de setembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22848 Nr: 562-27.2012.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLENE FRANCISCA DA SILVA, Cpf: 

04179351102, Rg: 2201239-7, Filiação: Antenor Francisco da Silva e Nair 

Josefa da Silva, data de nascimento: 25/05/1968, brasileiro(a), natural de 

Pero Gomes-MS, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9689-8833. 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: "Vistos etc.Trata-se de requerimento de medidas protetivas 

intentada pela ofendida Marlene Francisca da Silva.As medidas foram 

deferidas (fls. 18/19).Documento de fl. 25 traz em seu bojo a informação 

de que a ofendida não foi localizada. Fundamento.Decido.Como é cediço, 

as medidas protetivas de urgência possuem caráter cautelar e devem 

perdurar enquanto subsistirem os motivos que ensejaram seu 

deferimento.Considerando que a vítima não foi localizada, entendo que não 

há mais motivos para a manutenção das medidas protetivas, porquanto 

descaracterizada a urgência necessária (periculum in mora) e 

demonstrado o desinteresse da vítima.Nesse sentido é a 

jurisprudência:APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL 

- VÍTIMA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - 

MANIFESTO DESINTERESSE - DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL 

DESDE OS FATOS - CAUTELARIDADE DO PROCEDIMENTO - DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não sendo a vítima localizada, após 

inúmeras diligências, para ciência do deferimento das medidas protetivas 

por ela requeridas e, transcorrido grande lapso temporal da data dos 

fatos, acertada se mostra a decisão revogatória das medidas protetivas e 

a extinção do processo, em razão da cautelaridade do procedimento.

(TJ-MG - APR: 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de 

Azevedo, Data de Julgamento: 29/05/2014,Câmaras Criminais / 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2014). Grifei. No mesmo 

sentido:Apelação Criminal. Violência Doméstica.Art. 129, § 9º e art. 147 do 

Código Penal, na forma da lei 11340/06. Sentença de extinção do 

processo com a manutenção das medidas protetivas de urgência até o 

julgamento da ação penal ou arquivamento do inquérito policial. Inquérito 

não localizado. Ação penal não intentada. Impossibilidade dos efeitos da 

cautelar protraírem-se indefinidamente - devem ser respeitados os 

requisitos da plausibilidade do direito e perigo da demora e a cláusula 

rebus sic standibus - as medidas protetivas tem sua permanência 

condicionada à manutenção das circunstâncias em que foram impostas. 

Ausência de manifestação da suposta vítima ou noticia de conduta ilícita 

do réu. Revogação das medidas protetivas. Precedentes desta Corte. 

Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00445105720098190203 RJ 

0044510-57.2009.8.19.0203, Relator: DES. KATYA MARIA DE PAULA 

MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 11/03/2014,PRIMEIRA 

CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/03/2014 16:00). 

Grifei.Destarte, considerando o tempo em que praticado o fato, bem como 

a não localização da vítima, entendo por bem revogar as medidas 

anteriormente deferidas, bem como extinguir o presente feito, por 

ausência superveniente de interesse de agir. Conclusão:Ante o exposto, 

extingo o presente feito, por ausência superveniente de interesse 

processual, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo 

Civil.Revogo a decisão que deferiu as medidas protetivas.Transitada em 

julgado esta sentença, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 14 de setembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Apiacás

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010018-10.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

VANCELI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: CITAÇÃO da Parte Promovente, acima qualificada(s), para 

que se manifeste acerca da juntada de mandado de intimação ou caso 
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queira, requeira o que entender de direito.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66166 Nr: 173-68.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73143 Nr: 421-97.2017.811.0038

 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: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26544 Nr: 6-27.2011.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidroelétrica Figueirópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Indiavai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Augusto Dumond Prado 

- OAB:OAB/PR 25706, Henrique Gaede - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AlexandreMendes Vieira - 

OAB:143229, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635/MT

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

Secretaria a fim de retirar os documentos solicitados em petição de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73670 Nr: 747-57.2017.811.0038

 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: JBCE, MAdAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de JADER BENTO COUTINHO ESTEVES e MARIA 

APARECIDA DE AZEVEDO ESTEVES - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I 

e art. 226, § 6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo 

realizado, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará/passará a usar o nome 

de solteira MARIA APARECIDA DE AZEVEDO.Condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, pro rata – 50% 

(cinquenta por cento) -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários 

advocatícios da forma pactuada com o patrono.Transitada em julgado 

expeça o competente mandado para averbação da sentença no Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento 

de casamento.A seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 1503-37.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rezende da Silva e Cia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76422 Nr: 2169-67.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  S u s p e i ç ã o - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes, Luciana Rita de Queiroz Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, RICARDO MAMEDES - OAB:4243, 

Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do decisum proferido.

Nada havendo a ser cumprido em continuidade, ARQUIVE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26047 Nr: 2090-35.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 537 de 793



 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27565 Nr: 1008-32.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga Ltda e outro, José 

Almiro Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:MT - 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:MT/ 14442-B

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27551 Nr: 994-48.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Perez Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Conselho 

Regional de Contabilidade - OAB:, Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55382 Nr: 234-94.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R Gomes Drogaria ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Mendes dos Santos 

Souza - OAB:OAB/MT 9.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6781 Nr: 2667-28.2001.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Reg. de Eng. Arqut. e Agronomia de M.T. 

CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adao Candido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatyane C. Albuquerque - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16591 Nr: 71-61.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:8163, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT/ 11360, 

Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16590 Nr: 70-76.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Bento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:8163, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT/ 11360, 

Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16592 Nr: 72-46.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilei Rosa de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT/10885, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT/ 11360, 

Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1554 Nr: 27-91.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. Bento - Jose Cornelio Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, Jorge Ámadio Fernandes Lima - OAB:4037, 

Juel Prudencio Borges - OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1821 Nr: 184-93.1999.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Henrique Gonçalves, Marcio Henrique 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78319 Nr: 3102-40.2017.811.0038

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM FERREIRA L E SILVA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT - 20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT - 

020732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da contestação 

apresentada nos autos, ref. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77031 Nr: 2492-72.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Faveri de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482-O, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT - 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janderson Freitas da Costa 

- OAB:MT/ 21490-0

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca dos 

Embargos protocolados nos autos, ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21495 Nr: 273-67.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Alves Flausino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que NÃO foi possível contatar a parte autora por meio do 

telefone informado pelo advogado em petição de Ref. 44 e 37, sendo 

assim, procedo a sua intimação para que informe o endereço/telefone 

correto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT0013077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FELIPE DA GRACA SANTOS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000069-25.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que a 

parte requerente FELIPE DA GRAÇA SANTOS objetiva o fornecimento de 

procedimento cirúrgico ‘hérnia inguinal a esquerda”. 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. A parte reclamante 

objetiva o fornecimento de procedimento cirúrgico ‘hérnia inguinal a 

esquerda” O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, uma vez citado, 

apresentou contestação no prazo legal. O ESTADO DE MATO GROSSO, 

por sua vez, não obstante tenha sido citado, quedou-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo, conforme certidão acostada aos autos. Sobre 

o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O 

Município de Araputanga-MT, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, posto que, trata-se de remédio de alto custo, devendo ser 

fornecido pela reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, e em razão dos 

limites da competência, resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal 

alegação não merece prosperar. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que na data de 04/04/2017, foi 

diagnosticado com enfermidade Hérnia inguinal, necessitando realizado o 

tratamento cirúrgico requerido, não tendo condições financeiras de pagar 
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pelo requerido, o que vem dificultando seu estado de sua saúde, e a peça 

inicial veio acompanhada dos pedidos médicos que demonstra o suso 

narrado. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma 

existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem. É inquestionável, pois o direito a saúde. Consta ainda nos autos, o 

relatório do NAT (id. 5915968), o qual informou que se trata de 

procedimento URGENTE, adequado e contemplado pelo SUS. Fora deferida 

liminar (id. 6142735), que as demandadas, solidariamente, promovam a 

cirurgia para retirar a “hérnia inguinal”, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito. Contudo, a mesma não foi cumprida até 

a presente data. Assim, considerando o pedido médico e a importância do 

requerido pelo autor, a fim de lhe garantir minimamente uma melhor 

qualidade de vida e saúde, apresenta-se inconcebível a negativa das 

reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a 

obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamados, portanto, prover os meios necessários para 

realizar o exame pleiteado pela parte autora, de acordo com o pedido 

médico. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – nos termos do art. 487, I do 

CPC-, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: DECRETAR A 

REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do 

artigo 344 do NCPC, DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, 

forneçam o tratamento cirúrgico necessário à parte reclamante na forma 

constante na exordial e documentos médicos juntados – cirurgia de 

“hérnia inguinal a esquerda”, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação. Verifica-se que, as reclamadas foram 

intimadas para cumprir a decisão liminar judicial, há quase 01 ano, não 

tendo cumprido tal determinação. O autor anexou orçamento no valor de 

R$ 16.00,00 (dezesseis mil reais), id. 8842409. Isso posto, a requerimento 

da parte autora e sem dar ciência prévia do ato à pessoa jurídica de direito 

público interno requerida, por ser medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, DEFIRO-A e, 

consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da minuta e seu 

protocolo pelo sistema BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos 

das pessoas jurídicas de direito público interno, no que tange às 

demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de 

saúde relativos ao Sistema Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ 

-, tornando os valores informados indisponíveis, caso existentes; b) que 

se aguarde no escaninho de bloqueio de ativos/sequestro de valores do 

gabinete pelo prazo de 72h (setenta e duas horas), suficiente para o 

retorno das informações das instituições financeiras, ou, não sendo 

possível, decorrido o prazo suso, volte-me da Secretaria para 

reanálise/providências. Nos termos de expediente encaminhado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso n. 

0017733-40.2016.811.0000 e Ofício n. 16/GSF/SEFAZ/2016, há orientação 

para que os mandamentos de bloqueios de valores, cujo cumprimento 

deva ser realizado por meio de oficial de justiça, sejam direcionadas para 

a conta corrente n. 1042676-0, agência n. 3834-2, Banco do Brasil S.A. - 

BB ou para a Conta Única do Tesouro do Estado n. 1010100-4, agência n. 

3834, Banco do Brasil – BB, sendo que os efetuados pelo Sistema de 

Informações ao Banco Central – SISBACEN/BACENJUD – serão 

direcionados ao CNPJ/MF n. 03.507.415/0001-44, do Estado de Mato 

Grosso. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 07 de 

março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PATRICIA MATIAS MOREIRA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT0013077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000010-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: TATIANE PATRICIA MATIAS 

MOREIRA ALCANTARA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 

9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que a parte requerente TATIANE PATRICIA 

MATIAS MOREIRA ALCANTARA objetiva os fornecimento dos 

medicamentos. 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. A parte reclamante objetiva os fornecimento dos 

medicamentos: ENOXAPARINA 60MG, UTROGESTAN 200MG, OGESTAN 

PLUS OU DAMATER OU MATERNA OU NATELE OU FEMME SEM FLOUR e 

do FEMME FÓLICO 5 MG OU MATER FOLIC 5MG OU FOLACIN 5MG, este 

que está sendo fornecido pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT uma vez 

que é gestante com diagnostico de Sindrome Antifosfolípide CID: D89.9, 

patologia que aumenta os riscos de abortamento, óbito fetal intra útero, 

hipertensão na gestação e trombose em pernas ou tromboembolismo 

pulmonar com risco de morte materna. O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT, 

uma vez citado, apresentou contestação no prazo legal. O ESTADO DE 

MATO GROSSO, por sua vez, não obstante tenha sido citado, quedou-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certidão acostada 

aos autos. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada 

obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda 

Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir 

que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela 

Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. 

Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, 

tendo a parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos 

de seu direito. Pelo que decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O 

Município de Araputanga-MT, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, posto que, trata-se de remédio de alto custo, devendo ser 

fornecido pela reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, e em razão dos 

limites da competência, resta a este apenas a atenção básica, contudo, tal 

alegação não merece prosperar. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pela requerida e passo a analisar o mérito. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 
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da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. Consta nos autos, o relatório do NAT, (evento nº 

6073808), cuja conclusão atestou a necessidade de tratamento em 

caráter de urgência, pois há risco à vida e risco de perda de oportunidade. 

Por decisão prolatada na data de 28/04/2017 (id. 6119463), foi deferido o 

pedido de tutela de urgência para determinar que os entes requeridos 

disponibilizassem fornecendo/entregando os fármacos/remédios 

ENOXAPARINA 60MG; UTROGESTAN 200MG; e OGESTAN PLUS OU 

DAMATER OU MATERNA OU NATELE OU FEMME SEM FLOUR ou o 

equivalente disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sob pena 

de sequestro de verba pública, não tendo sido cumprida a liminar. A autora 

anexou orçamento no valor de R$ 2.339,00 (dois mil trezentos e trinta e 

nove reais), (id. 6845530). Desta feita foi realizado bloqueio nas contas 

das requeridas (id. 8802882) no valor do orçamento, sendo expedido 

alvará de levantamento (id. 11223029). Contudo, aduz a requerente que, 

conforme fotocópias de notas, os medicamentos foram adquiridos no mês 

de junho e julho do ano de 2017, havendo uma elevação na ordem de R$ 

566,61 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), 

requerendo bloqueio do valor remanescente. Cumpre asseverar que o 

Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamados, portanto, prover os meios 

necessários para realizar o exame pleiteado pela parte autora, de acordo 

com o pedido médico. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – com base no art. 

487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: 

DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA ESTADO DE MATO GROSSO, nos 

termos do artigo 344 do NCPC, tornar DEFINITIVA a liminar deferida em 

exame sumário (id. 6119463). A requerente comprova por meio de notas, 

que os medicamentos foram adquiridos no mês de junho e julho do ano de 

2017, restando um valor remanescente de R$ 566,61 (quinhentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), requerendo bloqueio do 

valor. Isso posto, a requerimento da parte autora e sem dar ciência prévia 

do ato à pessoa jurídica de direito público interno requerida, por ser 

medida idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, 

DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da 

minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, necessário para o 

bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito público interno, no que 

tange às demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos 

serviços de saúde relativos ao Sistema Único de Saúde – CNGC, art. 

1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados indisponíveis, caso 

existentes; b) que se aguarde no escaninho de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências. Nos termos de expediente 

encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso n. 0017733-40.2016.811.0000 e Ofício n. 16/GSF/SEFAZ/2016, há 

orientação para que os mandamentos de bloqueios de valores, cujo 

cumprimento deva ser realizado por meio de oficial de justiça, sejam 

direcionadas para a conta corrente n. 1042676-0, agência n. 3834-2, 

Banco do Brasil S.A. - BB ou para a Conta Única do Tesouro do Estado n. 

1010100-4, agência n. 3834, Banco do Brasil – BB, sendo que os 

efetuados pelo Sistema de Informações ao Banco Central – 

SISBACEN/BACENJUD – serão direcionados ao CNPJ/MF n. 

03.507.415/0001-44, do Estado de Mato Grosso. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 06 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-68.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

E R LOPES CERAMICA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000286-68.2017.8.11.0038 REQUERENTE: E R LOPES CERAMICA - EPP 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da lide foi afetado pelo 

STJ e há determinação de suspensão da tramitação de todos os 

processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) 

da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem no território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de Divergência 

em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO e n. 

1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de dados do STJ como 

Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Isso 

posto, considerando que há no processo alguma dessas questões, 

DETERMINO o cumprimento e suspensão do processamento até que o STJ 

decida. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 27 de março de 2018 - 

10:24:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-34.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

VALTEIR ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

RONILSON MARIA CORSINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010293-34.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANDERSON ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

RONILSON MARIA CORSINO, VALTEIR ALVES DE SOUZA Projeto de 

Sentença Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de V. R. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Pelo que se extrai da 

inicial, e dos documentos que a acompanham, a parte promovente teve 

seu nome protestado indevidamente, por débitos não existentes já que 

havia efetuado os pagamentos conforme o contrato em anexo. Aduz ainda 

que procurou a requerida e foi tratado com descaso. A fim de sanar as 

arbitrariedades perpetradas pela instituição financeira demandada busca a 

Tutela Jurisdicional. Liminar deferida no id 5369889, determinando a 

suspensão do protesto em questão, no prazo de 05 dias. Em sua 

contestação a parte promovida alega que retirou o protesto assim que 

tomou conhecimento da presente ação, bem como que o autor não esteve 

no estabelecimento da requerida a fim de resolver o ocorrido. Pugna pela 

improcedência dos pedidos insertos na exordial, bem como pela 

inexistência de danos morais. Em audiência de conciliação, foi oferecida 

proposta de acordo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual não foi 

aceita pela parte autora. Após análise dos elementos, e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Apesar das argumentações trazidas pela promovida em sua defesa, não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial, não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Portanto, esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório- artigo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Ora, a parte reclamada é responsável direta pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificação de eventual falha de cobrança e pagamentos. Resta patente, 

portanto, o comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Via de consequência procede à pretensão 

de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte autora, ao passo que procedeu ao protesto indevido 

de seu nome que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que existe violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano, ocasionado ofensa a 

honra. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, já que a requerida se trata de pequena empresa desta 

urbe, bem como por ter o protesto permanecido por menos de 1 (um) mês 

e ainda por não ter o autor comprovado que tentou resolver 

administrativamente, considerando que a empresa está localizada nesta 

urbe restando o acesso a está fácil, quantia que não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de: TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, id. 

5369889; DETERMINAR o cancelamento do protesto de protocolo nº 

34819, DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente o apontamento de protesto discutido nos autos; CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano moral, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o 

trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso 

IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 14 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-34.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

VALTEIR ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

RONILSON MARIA CORSINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010293-34.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANDERSON ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

RONILSON MARIA CORSINO, VALTEIR ALVES DE SOUZA Projeto de 

Sentença Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de V. R. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 
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dilação probatória. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Pelo que se extrai da 

inicial, e dos documentos que a acompanham, a parte promovente teve 

seu nome protestado indevidamente, por débitos não existentes já que 

havia efetuado os pagamentos conforme o contrato em anexo. Aduz ainda 

que procurou a requerida e foi tratado com descaso. A fim de sanar as 

arbitrariedades perpetradas pela instituição financeira demandada busca a 

Tutela Jurisdicional. Liminar deferida no id 5369889, determinando a 

suspensão do protesto em questão, no prazo de 05 dias. Em sua 

contestação a parte promovida alega que retirou o protesto assim que 

tomou conhecimento da presente ação, bem como que o autor não esteve 

no estabelecimento da requerida a fim de resolver o ocorrido. Pugna pela 

improcedência dos pedidos insertos na exordial, bem como pela 

inexistência de danos morais. Em audiência de conciliação, foi oferecida 

proposta de acordo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual não foi 

aceita pela parte autora. Após análise dos elementos, e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Apesar das argumentações trazidas pela promovida em sua defesa, não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial, não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Portanto, esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório- artigo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Ora, a parte reclamada é responsável direta pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificação de eventual falha de cobrança e pagamentos. Resta patente, 

portanto, o comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Via de consequência procede à pretensão 

de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte autora, ao passo que procedeu ao protesto indevido 

de seu nome que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que existe violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano, ocasionado ofensa a 

honra. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, já que a requerida se trata de pequena empresa desta 

urbe, bem como por ter o protesto permanecido por menos de 1 (um) mês 

e ainda por não ter o autor comprovado que tentou resolver 

administrativamente, considerando que a empresa está localizada nesta 

urbe restando o acesso a está fácil, quantia que não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de: TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, id. 

5369889; DETERMINAR o cancelamento do protesto de protocolo nº 

34819, DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente o apontamento de protesto discutido nos autos; CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano moral, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o 

trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso 

IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 14 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-88.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 27 de março de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA REGINA CARDOSO - 

MT0015506A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 14:15 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000069-88.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

5.079,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-52.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TORRES DA SILVA OAB - MT23079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010253-52.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GUSTAVO TORRES DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES proposta por GUSTAVO TORRES DA SILVA em face de 

EMBRASYSTEM – TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Alega o autor que firmou o CONTRATO DE ADESÃO - SISTEMA 

BBOM, em 2013, aderindo a 04 pacotes Ouro, 04 pacotes Bronze e 01 

pacote Binario, no total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos). Alega 

que não recebeu nenhuma parcela e foi surpreendido com a informação 

de que a requerida teve seus bens bloqueados por se tratar de uma 

pirâmide financeira. Pretende a rescisão contratual e receber o valor 

investido. Assinala ter sofrido constrangimentos, transtornos, problemas, 

aborrecimentos, perturbações e danos. Postula por condenação em danos 

morais. A requerida foi citada – id. 5369482 - não compareceu à audiência 

de conciliação e não apresentou contestação. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. A empresa requerida, conquanto citada, não ofereceu 

resposta, portanto, reconheço a sua revelia (art. 344 do Código de 

Processo Civil), aplicando-se seus efeitos, dentre os quais, a presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial, circunstância, em tese, 

suficiente à procedência do pedido. No entanto, observo que a aplicação 

dos efeitos da revelia não impõe necessariamente a procedência, mas 

apenas o reconhecimento como verdadeiro dos fatos narrados, devendo 

o magistrado proceder a análise em conjunto com os elementos nos autos. 

Com efeito, não pode a sentença deixar de ilustrar e se refletir sobre a 

existência de documentos, bem como se debruçar sobre os conteúdos 

neles existentes. Neste sentido, inclusive: STJ - "A presunção de 

veracidade dos fatos afirmados na inicial, em caso de revelia, é relativa, 

devendo o juiz atentar para a presença ou não das condições da ação e 

dos pressupostos processuais e para a prova de existência dos fatos da 

causa”. (STJ, RESP 211851/SP). Como se infere, por meio de todo o 

conjunto probatório que se produziu nos autos, e ainda, pela 

incontroversia dos fatos (art. 344 do CPC), a relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada, bem como o inadimplemento contratual da 

requerida e o fato alegado na inicial de que o autor pagou o valor de 

adesão de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos), anexando boletos de 

pagamento. No tocante ao pedido de indenização por dano moral, entendo 

que este não merece prosperar, porquanto o fato objeto da demanda 

(descumprimento de contrato) não tem o condão de gerar esta modalidade 

de dano, tratando-se de situação que se insere dentre os contratempos 

corriqueiros da vida, não exigindo, salvo situação extraordinária, que 

evidentemente não é o caso dos autos, a imposição desta modalidade de 

indenização, na linha do seguinte precedente do STJ: "CIVIL – DANO 

MORAL – O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os 

danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais 

do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não 

conhecido" (STJ, REsp 201.414/PA, 3ª T., Rel. p/o Ac. Min. Ari Pargendler, 

DJU 05.02.2001, p. 00100). Em síntese, o autor envolveu-se num negócio 

mal sucedido, circunstância que não desborda dos limites naturais dum 

descumprimento contratual. Assim, os dissabores lamentados pelo 

demandante, típicos da vida em sociedade, porquanto não fugiram da 

normalidade, devem ser superados por todos. Não é demais lembrar, 

nesse passo, das lições de Carlos Alberto Menezes Direito e de Sérgio 

Cavalieri Filho, em obra conjunta, verbis: Por isso é que “mero 

inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, 

por si só, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os 

aborrecimentos deles decorrentes ficam alcançados pelo dano material, 

salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou 

gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma 

perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, 

quando, então, poderão configurar dano moral” (Op. cit., p. 104). Em suma, 

da própria narrativa contida na petição inicial pode-se extrair a conclusão 

de que o dano moral não ocorreu. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com isso, 

RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do 

CPC, para: - Decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, por 

culpa da empresa requerida; - CONDENAR a empresa requerida a restituir 

ao autor a quantia de R$ R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- Outrossim, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais, por não restar caracterizado. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 06 de março de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-60.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J PENA FERRAGENS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON AUGUSTO DE MELLO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010246-60.2016.8.11.0038 REQUERENTE: J PENA FERRAGENS - ME 

REQUERIDO: JANDERSON AUGUSTO DE MELLO SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

proposta por J PENA FERRAGENS ME em desfavor de JANDERSON 

AUGUSTO DE MELLO SILVA. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 

38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Restou demonstrada a realização do negócio de compra e venda 

entre as partes, envolvendo a aquisição de um Veículo VW/Saveiro pelo 

autor, havendo, ainda, prova do pagamento integral do valor de R$ 

23.000,00 (vinte e três mil reais), conforme documento de id. 5369347. O 

feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inc. II, do 

CPC, haja vista a revelia da parte requerida. A parte autora ajuizou a 

presente ação requerendo, o término da relação jurídica, com a devolução 
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dos valores pagos. Por sua vez, a parte ré, não obstante devidamente 

citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada 

bem como não apresentou contestação, certo que duas foram as 

oportunidades ao requerido para manifestação, mas ficou inerte em 

ambas. Em razão disso, à REVELIA é medida que se impõe, a qual importa 

no reconhecimento da veracidade dos fatos articulados na inicial, por 

força do artigo 344 do novo Código de Processo Civil, certo que não se 

vislumbram quaisquer das hipóteses do artigo 341 do novo diploma 

processual civil. No caso dos autos, em razão da revelia, presume-se 

verdadeira a assertiva da parte autora no tocante ao descumprimento 

contratual no que se refere a entrega dos documentos necessários para 

realização de transferência junto ao DETRAN. Competia, portanto, ao réu a 

comprovação do cumprimento de sua obrigação, consistente na entrega 

do veículo e documentação pertinente (comprovante de transferência de 

propriedade), a permitir a transferência do automóvel para o nome do 

comprador junto ao DETRAN. Portanto, em face da revelia, de rigor a 

acolhida do pedido autoral no tocante à rescisão do contrato de 

compra/venda, com devolução do valor pago (R$ 23.000,00). Eventual 

entendimento em contrário dependeria de contestação, com argumentação 

em sentido diverso, algo não verificado nos autos Contudo, improcedentes 

os demais pedidos iniciais. Em relação ao pleito de condenação dos réus 

ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 363,00 (trezentos e 

sessenta e três reais), o autor, adquiriu um veículo usado, fato que, por si 

só, indica o desgaste das peças que o compõem. Importante salientar que 

os vícios em discussão poderiam ser constatados por análise mecânica, 

sendo certo, por isso, que não podem ser inseridos na categoria de oculto 

por sua natureza. Outrossim, estava facultada ao autor a prévia avaliação 

e vistoria do bem para constatar se o veículo seria de seu interesse. 

Destarte, não se pode exigir que a ré oferecesse veículo com estado de 

zero quilômetro, no caso específico dos autos. Em sentido análogo, já se 

manifestou a jurisprudência: “Vício oculto, no caso, seria aquele 

decorrente da condição de veículo novo, ou, quando velho, afirmado no 

ato da venda não estarem as peças desgastadas, o que não se aplica à 

espécie. Como já decidiu esta 10ª Câmara, "Defeitos decorrentes do uso 

presumem-se existentes em carro velho, com muitos anos de uso, pois o 

desgaste das peças é inevitável. Ao comprador cabe, porém, a cautela de 

examinar cuidadosamente o veículo antes de ultimar o negócio, a fim de 

que possa ofertar preço justo e condizente com eventuais defeitos que 

constate" (JTACSP-Lex 147/165-166). Os nossos Tribunais, igualmente, 

têm entendido que "o risco da venda e compra de máquina usada, 

adquirida no estado em que se encontra, corre exclusivamente à conta do 

comprador" (cf. JTACSP-Lex 76/6 e TJSC, "in" RT 694/159). Em relação à 

pretensão de haver indenização por dano moral, não entendo presente 

situação a ensejar profundo abalo psíquico ou grave constrangimento, de 

per si suficiente a ensejar reparo ao prejudicado, inexistindo frontal 

violação a direito personalíssimo tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio. 

Por fim, o pedido de reparação por danos morais deve ser afastado. O 

dano moral indenizável requer um conteúdo de prova consistente nos 

reflexos que da suposta ofensa sobre as condições pessoais do 

ofendido, seus reflexos sociais, ou seja, os efeitos na consideração que o 

ofendido tem ou passa a ter no meio em que vive. Portanto, cuida-se de 

toda a repercussão da ofensa sobre a vida pessoal do ofendido. E tais 

circunstâncias não se evidenciam no caso dos autos Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fundamento nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, a fim 

de: - DECRETAR à REVELIA da parte reclamada, JANDERSON AUGUSTO 

DE MELLO SILVA, nos termos do artigo 344 do CPC; - DECLARAR 

RESCINDIDO o contrato firmado entre as partes, e CONDENAR a parte ré a 

restituir ao autor a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de DANO MORAL E DANO 

MATERIAL; - Corolário lógico, deverá a parte autora disponibilizar o bem 

(veículo VW Saveiro 1.6, ano/modelo 2010/2011, Placa HNU 3897, Chassi 

nº 9BWKB05U2BP035038) ao réu, cabendo a este e às suas expensas a 

retirada do veículo da residência do requerente, após o trânsito em 

julgado. Isento de custas e honorários nessa fase processual. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 10 de março de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-86.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FURLANI ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010199-86.2016.8.11.0038 REQUERENTE: REGINALDO FURLANI 

ALEXANDRE REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Projeto de Sentença Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida por REGINALDO FURLANI 

ALEXANDRE em desfavor de UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Defiro o pedido de retificação do polo passivo nos moldes delineados pela 

defesa devendo constar a denominação - EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. Passo a análise do mérito. Sustenta a parte autora 

que é aluno da requerida no curso de Administração, devidamente 

matriculado na cidade de Cáceres-MT, contudo, afirma que teve seu nome 

inscrito nos órgãos restritivos de crédito, não possuindo nenhuma dívida 

junto a requerida. Trouxe prova de suas alegações. Fora deferia liminar 

determinado a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito. Devidamente citada, a reclamada apresentou peça contestatória, 

defendendo inexistência de nexo de causalidade e ausência de danos 

morais. Por fim, requer a improcedência da inicial. Após análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em alegações genéricas, sem 

anexar qualquer documento a peça de defesa, pautando sua defesa 

apenas em alegar inexistência de nexo de causalidade. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à existência de legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 
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que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. 

Acidente de consumo. Não demonstração, pela ofensora, de "culpa 

exclusiva do consumidor" (CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito 

interno, incapaz de afastar a imputação. Teoria do risco profissional 

(risco-proveito), inerente à atividade econômica (lucrativa) exercida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. DANO MORAL. 

CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

DA PERSONALIDADE. Lesão à honra objetiva da apelada-autora. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. COMPENSAÇÃO DE R$ 

20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO 

PARA R$ 8.000,00. Adequação às peculiaridades do caso concreto, aos 

princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às 

finalidades compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO 

PROVIDA NESSE PONTO.(TJ-SP - APL: 01310483020108260100 SP 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR, proferida em exame sumário, para o fim de retirar o nome da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito; - DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA e o CANCELAMENTO DOS DÉBITOS da parte autora com a 

parte ré EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, referente à 

dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação - 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ. - CONDENAR a parte Ré EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FURLANI ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010199-86.2016.8.11.0038 REQUERENTE: REGINALDO FURLANI 

ALEXANDRE REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Projeto de Sentença Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida por REGINALDO FURLANI 

ALEXANDRE em desfavor de UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Defiro o pedido de retificação do polo passivo nos moldes delineados pela 

defesa devendo constar a denominação - EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. Passo a análise do mérito. Sustenta a parte autora 

que é aluno da requerida no curso de Administração, devidamente 

matriculado na cidade de Cáceres-MT, contudo, afirma que teve seu nome 

inscrito nos órgãos restritivos de crédito, não possuindo nenhuma dívida 

junto a requerida. Trouxe prova de suas alegações. Fora deferia liminar 

determinado a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito. Devidamente citada, a reclamada apresentou peça contestatória, 

defendendo inexistência de nexo de causalidade e ausência de danos 

morais. Por fim, requer a improcedência da inicial. Após análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em alegações genéricas, sem 

anexar qualquer documento a peça de defesa, pautando sua defesa 

apenas em alegar inexistência de nexo de causalidade. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à existência de legitimidade da cobrança, a 
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declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. 

Acidente de consumo. Não demonstração, pela ofensora, de "culpa 

exclusiva do consumidor" (CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito 

interno, incapaz de afastar a imputação. Teoria do risco profissional 

(risco-proveito), inerente à atividade econômica (lucrativa) exercida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. DANO MORAL. 

CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

DA PERSONALIDADE. Lesão à honra objetiva da apelada-autora. 

APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. COMPENSAÇÃO DE R$ 

20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO 

PARA R$ 8.000,00. Adequação às peculiaridades do caso concreto, aos 

princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às 

finalidades compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO 

PROVIDA NESSE PONTO.(TJ-SP - APL: 01310483020108260100 SP 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR, proferida em exame sumário, para o fim de retirar o nome da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito; - DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA e o CANCELAMENTO DOS DÉBITOS da parte autora com a 

parte ré EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, referente à 

dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação - 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ. - CONDENAR a parte Ré EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-87.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V R FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010089-87.2016.8.11.0038 REQUERENTE: V R FERREIRA - ME 

REQUERIDO: DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Em análise a petição inicial, verifico que a 

preliminar suscitada em contestação merece prosperar, posto que a ação 

versa supostos danos morais gerados em razão da matéria vinculada no 

jornal denominado Folha D’Oeste, da cidade de Mirassol D’ Oeste, 

assinado pelo Sr. Amaury Dantas, terceiro não incluído na lide. A autor 

alega que é sabido por todos da região que o referido jornal é de 

propriedade do reclamado, contudo, não faz nenhuma prova de suas 

alegações, sendo que a matéria foi assinada por pessoa de nome Amaury 

Dantas, não existindo provas no presente feito capaz de demonstrar que 

a referida matéria tem ligação com o reclamado, ou que este tenha 

responsabilidade sobre esta. A reclamada, portanto, não é parte legítima 

para figurar no polo passivo da presente ação. Conquanto a legitimidade 

de parte comporte análise do ponto de vista processual, às vezes é 

necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam atividades 

processuais desnecessárias. Passo a analisar o pedido contraposto. A 

reclamada apresentou pedido contraposto sobre alegação de que a 

propositura da presente ação lhe causou danos de ordem moral, sendo 

praticado injuria contra o mesmo. Contudo, não restou evidenciado os 

danos causados à sua honra e imagem. Nos termos do artigo 953, do 

Código Civil, “A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 

reparação do dano que delas resulte ao ofendido”. Confiram-se os 
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precedentes em casos análogos: “RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Indenização Dano moral - Calúnia, injúria e difamação nem de leve 

demonstradas – Direito do réu de acorrer à autoridade policial e narrar 

fatos que reputou efetivamente ocorridos, requerendo sua regular 

apuração - Exercício normal de um direito corretamente reconhecido - 

Sentença de improcedência bem prolatada - Apelo improvido.” (Apelação 

nº 0028035-67.2009.8.26.0482. Rel. Des. Luiz Ambra. 8ª Câmara de Direito 

Privado do TJSP, j. 13.03.2013). (grifo nosso) De seu turno, o pedido 

contraposto também improcede, pois, o requerido não comprovou os 

danos que alegou ter sofrido, sendo que a simples proposição desta ação 

constitui mero aborrecimento, além de não ser ato ilícito para configurar 

dano moral. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC, bem como 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Isento de custas e 

honorários nessa fase processual. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-87.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V R FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010089-87.2016.8.11.0038 REQUERENTE: V R FERREIRA - ME 

REQUERIDO: DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Em análise a petição inicial, verifico que a 

preliminar suscitada em contestação merece prosperar, posto que a ação 

versa supostos danos morais gerados em razão da matéria vinculada no 

jornal denominado Folha D’Oeste, da cidade de Mirassol D’ Oeste, 

assinado pelo Sr. Amaury Dantas, terceiro não incluído na lide. A autor 

alega que é sabido por todos da região que o referido jornal é de 

propriedade do reclamado, contudo, não faz nenhuma prova de suas 

alegações, sendo que a matéria foi assinada por pessoa de nome Amaury 

Dantas, não existindo provas no presente feito capaz de demonstrar que 

a referida matéria tem ligação com o reclamado, ou que este tenha 

responsabilidade sobre esta. A reclamada, portanto, não é parte legítima 

para figurar no polo passivo da presente ação. Conquanto a legitimidade 

de parte comporte análise do ponto de vista processual, às vezes é 

necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam atividades 

processuais desnecessárias. Passo a analisar o pedido contraposto. A 

reclamada apresentou pedido contraposto sobre alegação de que a 

propositura da presente ação lhe causou danos de ordem moral, sendo 

praticado injuria contra o mesmo. Contudo, não restou evidenciado os 

danos causados à sua honra e imagem. Nos termos do artigo 953, do 

Código Civil, “A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 

reparação do dano que delas resulte ao ofendido”. Confiram-se os 

precedentes em casos análogos: “RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Indenização Dano moral - Calúnia, injúria e difamação nem de leve 

demonstradas – Direito do réu de acorrer à autoridade policial e narrar 

fatos que reputou efetivamente ocorridos, requerendo sua regular 

apuração - Exercício normal de um direito corretamente reconhecido - 

Sentença de improcedência bem prolatada - Apelo improvido.” (Apelação 

nº 0028035-67.2009.8.26.0482. Rel. Des. Luiz Ambra. 8ª Câmara de Direito 

Privado do TJSP, j. 13.03.2013). (grifo nosso) De seu turno, o pedido 

contraposto também improcede, pois, o requerido não comprovou os 

danos que alegou ter sofrido, sendo que a simples proposição desta ação 

constitui mero aborrecimento, além de não ser ato ilícito para configurar 

dano moral. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC, bem como 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Isento de custas e 

honorários nessa fase processual. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-05.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V R FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SILVA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010088-05.2016.8.11.0038 REQUERENTE: V R FERREIRA - ME 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS SILVA LUZ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Em análise a petição inicial, verifico que a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação merece 

prosperar, posto que, a ação versa supostos danos morais gerados em 

razão da matéria vinculada no jornal denominado Folha D’Oeste, da cidade 

de Mirassol D’ Oeste, assinada pelo Sr. Amaury Dantas, terceiro não 

incluído na lide. O autor alega que é sabido por todos da região que o 

referido jornal é de propriedade do reclamado, contudo, não faz nenhuma 

prova de suas alegações, sendo que a matéria foi assinada por pessoa 

de nome Amaury Dantas, não existindo provas no presente feito capaz de 

demonstrar que a referida matéria tem ligação com o reclamado, ou que 

este tenha responsabilidade sobre esta. O reclamado, portanto, não é 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. No que se 

refere a preliminar de ilegitimidade da parte promovente a mesma se 

confunde com o mérito, portanto será analisada em momento oportuno. 

Conquanto a legitimidade de parte comporte análise do ponto de vista 

processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se 

desenvolvam atividades processuais desnecessárias. Verifico que 
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apesar das alegações do autor não restou evidenciado os danos 

causados à sua honra e imagem. Nos termos do artigo 953, do Código 

Civil, “A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 

reparação do dano que delas resulte ao ofendido”. Confiram-se os 

precedentes em casos análogos: “RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Indenização Dano moral - Calúnia, injúria e difamação nem de leve 

demonstradas – Direito do réu de acorrer à autoridade policial e narrar 

fatos que reputou efetivamente ocorridos, requerendo sua regular 

apuração - Exercício normal de um direito corretamente reconhecido - 

Sentença de improcedência bem prolatada - Apelo improvido.” (Apelação 

nº 0028035-67.2009.8.26.0482. Rel. Des. Luiz Ambra. 8ª Câmara de Direito 

Privado do TJSP, j. 13.03.2013). (grifo nosso) Verifica-se que por tratar-se 

de pessoa jurídica o dano moral deve ser comprovado, não bastando a 

mera alegação, o que não fora feito nos autos, portanto, seu indeferimento 

é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos 

da inicial. Isento de custas e honorários nessa fase processual. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 14 de março de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-05.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V R FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SILVA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010088-05.2016.8.11.0038 REQUERENTE: V R FERREIRA - ME 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS SILVA LUZ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Em análise a petição inicial, verifico que a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação merece 

prosperar, posto que, a ação versa supostos danos morais gerados em 

razão da matéria vinculada no jornal denominado Folha D’Oeste, da cidade 

de Mirassol D’ Oeste, assinada pelo Sr. Amaury Dantas, terceiro não 

incluído na lide. O autor alega que é sabido por todos da região que o 

referido jornal é de propriedade do reclamado, contudo, não faz nenhuma 

prova de suas alegações, sendo que a matéria foi assinada por pessoa 

de nome Amaury Dantas, não existindo provas no presente feito capaz de 

demonstrar que a referida matéria tem ligação com o reclamado, ou que 

este tenha responsabilidade sobre esta. O reclamado, portanto, não é 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. No que se 

refere a preliminar de ilegitimidade da parte promovente a mesma se 

confunde com o mérito, portanto será analisada em momento oportuno. 

Conquanto a legitimidade de parte comporte análise do ponto de vista 

processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se 

desenvolvam atividades processuais desnecessárias. Verifico que 

apesar das alegações do autor não restou evidenciado os danos 

causados à sua honra e imagem. Nos termos do artigo 953, do Código 

Civil, “A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 

reparação do dano que delas resulte ao ofendido”. Confiram-se os 

precedentes em casos análogos: “RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Indenização Dano moral - Calúnia, injúria e difamação nem de leve 

demonstradas – Direito do réu de acorrer à autoridade policial e narrar 

fatos que reputou efetivamente ocorridos, requerendo sua regular 

apuração - Exercício normal de um direito corretamente reconhecido - 

Sentença de improcedência bem prolatada - Apelo improvido.” (Apelação 

nº 0028035-67.2009.8.26.0482. Rel. Des. Luiz Ambra. 8ª Câmara de Direito 

Privado do TJSP, j. 13.03.2013). (grifo nosso) Verifica-se que por tratar-se 

de pessoa jurídica o dano moral deve ser comprovado, não bastando a 

mera alegação, o que não fora feito nos autos, portanto, seu indeferimento 

é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos 

da inicial. Isento de custas e honorários nessa fase processual. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 14 de março de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-71.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSEANE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010049-71.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSEANE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por 

JOSEANE CARVALHO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de 

medicamentos. 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. A parte reclamante afirma ser portadora de ARTRITE 

REUMÁTICA e necessita fazer o uso contínuo dos medicamentos 

Metroxato 2,5mg; Ácido Folíco 5mg; Reuquinol 400mg; Prenidizona 5mg e 

Cálcio D 600mg, conforme receituários e encaminhamentos médicos 

acostados aos autos, a peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. As Reclamadas 

foram citadas para contestar a presente ação, deixando transcorrer in 

albis o prazo, conforme certidão acostada aos autos, motivo pelo qual 

requereu a parte reclamante o reconhecimento da revelia, julgamento 

imediato da lide e a procedência dos pedidos. Sobre o tema disciplina o 

NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 
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não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

DECRETO À REVELIA DAS RECLAMADAS, com fulcro no artigo 344 do 

novo Código de Processo Civil. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o 

julgamento da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 

12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. O direito à saúde está 

inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei 

n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao 

Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o que 

foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – 

CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência 

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que: HIDROXICLOROQUINA é assegurado pelo Sistema 

Único de Saúde e de competência estadual; PREDNISONA é assegurado 

pelo Sistema Único de Saúde, através do componente BÁSICO da 

assistência Farmacêutica e de competência municipal; METROTREXATO é 

assegurado pelo Sistema Único de Saúde, através do componente 

ESPECIALIZADO da assistência Farmacêutica e de competência municipal; 

CÁLCIO D é um suplemento alimentar, cujo o princípio ativo é o Suplemento 

de Cálcio e Vitamina D e não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde, 

con tudo  o  S U S  d i s p o n i b i l i z a  o  C A R B O N A T O  D E 

CALCIO+COLECALCIFEROL (MIRACALCIO VIT D) através do componente 

BÁSICO da assistência Farmacêutica e de competência municipal. .Sendo 

assim, em analise aos documentos anexados aos autos, entendo que 

razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante 

a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de 

direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os medicamentos necessários de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando 

os relatórios médicos sustentando a importância dos respectivos 

medicamentos para preservação da vida e saúde da autora, e ainda por 

restaram contemplados pelos SUS, apresenta-se inconcebível a negativa 

administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o 

Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DAS REQUERIDAS, nos 

termos do artigo 344 do NCPC; - CONFIRMAR A LIMINAR deferida em 

exame sumário (id. 10160881); - DETERMINAR que as reclamadas, 

solidariamente, promovam o medicamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados – 

HIDROXICLOROQUINA; PREDNISONA 5mg; METROTREXATO 2,5 mg; 

CÁLCIO D 600mg ou CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 

(MIRACALCIO VIT D), seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de 

realização nessa, particular, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 22 de março de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 
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estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-71.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSEANE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010049-71.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSEANE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por 

JOSEANE CARVALHO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de 

medicamentos. 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. A parte reclamante afirma ser portadora de ARTRITE 

REUMÁTICA e necessita fazer o uso contínuo dos medicamentos 

Metroxato 2,5mg; Ácido Folíco 5mg; Reuquinol 400mg; Prenidizona 5mg e 

Cálcio D 600mg, conforme receituários e encaminhamentos médicos 

acostados aos autos, a peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. As Reclamadas 

foram citadas para contestar a presente ação, deixando transcorrer in 

albis o prazo, conforme certidão acostada aos autos, motivo pelo qual 

requereu a parte reclamante o reconhecimento da revelia, julgamento 

imediato da lide e a procedência dos pedidos. Sobre o tema disciplina o 

NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

DECRETO À REVELIA DAS RECLAMADAS, com fulcro no artigo 344 do 

novo Código de Processo Civil. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o 

julgamento da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 

12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. O direito à saúde está 

inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei 

n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao 

Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o que 

foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – 

CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência 

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que: HIDROXICLOROQUINA é assegurado pelo Sistema 

Único de Saúde e de competência estadual; PREDNISONA é assegurado 

pelo Sistema Único de Saúde, através do componente BÁSICO da 

assistência Farmacêutica e de competência municipal; METROTREXATO é 

assegurado pelo Sistema Único de Saúde, através do componente 

ESPECIALIZADO da assistência Farmacêutica e de competência municipal; 

CÁLCIO D é um suplemento alimentar, cujo o princípio ativo é o Suplemento 

de Cálcio e Vitamina D e não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde, 

con tudo  o  S U S  d i s p o n i b i l i z a  o  C A R B O N A T O  D E 

CALCIO+COLECALCIFEROL (MIRACALCIO VIT D) através do componente 

BÁSICO da assistência Farmacêutica e de competência municipal. .Sendo 

assim, em analise aos documentos anexados aos autos, entendo que 

razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante 

a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de 

direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os medicamentos necessários de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando 

os relatórios médicos sustentando a importância dos respectivos 

medicamentos para preservação da vida e saúde da autora, e ainda por 

restaram contemplados pelos SUS, apresenta-se inconcebível a negativa 

administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o 

Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DAS REQUERIDAS, nos 

termos do artigo 344 do NCPC; - CONFIRMAR A LIMINAR deferida em 

exame sumário (id. 10160881); - DETERMINAR que as reclamadas, 

solidariamente, promovam o medicamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados – 

HIDROXICLOROQUINA; PREDNISONA 5mg; METROTREXATO 2,5 mg; 

CÁLCIO D 600mg ou CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 

(MIRACALCIO VIT D), seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de 

realização nessa, particular, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 
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constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 22 de março de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-71.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSEANE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010049-71.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSEANE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por 

JOSEANE CARVALHO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de 

medicamentos. 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. A parte reclamante afirma ser portadora de ARTRITE 

REUMÁTICA e necessita fazer o uso contínuo dos medicamentos 

Metroxato 2,5mg; Ácido Folíco 5mg; Reuquinol 400mg; Prenidizona 5mg e 

Cálcio D 600mg, conforme receituários e encaminhamentos médicos 

acostados aos autos, a peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. As Reclamadas 

foram citadas para contestar a presente ação, deixando transcorrer in 

albis o prazo, conforme certidão acostada aos autos, motivo pelo qual 

requereu a parte reclamante o reconhecimento da revelia, julgamento 

imediato da lide e a procedência dos pedidos. Sobre o tema disciplina o 

NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

DECRETO À REVELIA DAS RECLAMADAS, com fulcro no artigo 344 do 

novo Código de Processo Civil. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o 

julgamento da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 

12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. O direito à saúde está 

inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei 

n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao 

Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o que 

foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – 

CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência 

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que: HIDROXICLOROQUINA é assegurado pelo Sistema 

Único de Saúde e de competência estadual; PREDNISONA é assegurado 

pelo Sistema Único de Saúde, através do componente BÁSICO da 

assistência Farmacêutica e de competência municipal; METROTREXATO é 

assegurado pelo Sistema Único de Saúde, através do componente 

ESPECIALIZADO da assistência Farmacêutica e de competência municipal; 

CÁLCIO D é um suplemento alimentar, cujo o princípio ativo é o Suplemento 

de Cálcio e Vitamina D e não é assegurado pelo Sistema Único de Saúde, 

con tudo  o  S U S  d i s p o n i b i l i z a  o  C A R B O N A T O  D E 

CALCIO+COLECALCIFEROL (MIRACALCIO VIT D) através do componente 

BÁSICO da assistência Farmacêutica e de competência municipal. .Sendo 

assim, em analise aos documentos anexados aos autos, entendo que 

razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante 

a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de 

direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os medicamentos necessários de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando 

os relatórios médicos sustentando a importância dos respectivos 

medicamentos para preservação da vida e saúde da autora, e ainda por 
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restaram contemplados pelos SUS, apresenta-se inconcebível a negativa 

administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o 

Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DAS REQUERIDAS, nos 

termos do artigo 344 do NCPC; - CONFIRMAR A LIMINAR deferida em 

exame sumário (id. 10160881); - DETERMINAR que as reclamadas, 

solidariamente, promovam o medicamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados – 

HIDROXICLOROQUINA; PREDNISONA 5mg; METROTREXATO 2,5 mg; 

CÁLCIO D 600mg ou CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 

(MIRACALCIO VIT D), seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de 

realização nessa, particular, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 22 de março de 2018. 

A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISLANDA LARISSA DIAS 

GARCIA DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO SEGREDO DE JUSTIÇA Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

I. L. D. G. DE A. em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em síntese sustenta 

a parte autora que é cliente da reclamada, requerendo em sede liminar a 

autorização/realização do procedimento LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA 

COM OU SEM BIÓPSIA, o qual encontrava-se agendada para 22/02/2017, 

às 7h, na cidade de Cuiabá-MT. Aduz que, exame/procedimento suso foi 

solicitado com o objetivo de avaliação e diagnóstico do seu caso em 

01/08/2016, guia Unimed n. 112900833, o qual foi autorizado em 

08/08/2016, contudo não foi possível realizar porque tinha compromissos 

profissionais na época. Aduz que em 10/01/2017, fez idêntico 

procedimento, objeto da guia Unimed n. 1810069936, contudo em auditoria, 

fora solicitado que a reclamante apresentasse os últimos exames e 

questionamentos outros, todos atendidos pela reclamante e seu médico, 

contudo teve o procedimento negado, informação que a reclamante obteve 

quando contatou o SAC em 20/01/2017, o que impediu a realização na 

data marcada 23/01/2017, pois não houve liberação pelo Plano de Saúde, 

ora reclamada. Informa que pediu reconsideração e, após reiterados 

contatos com os SAC e Ouvidoria, recebeu um e-mail, em 3/02/2017, com 

a negativa e que não havia cobertura para tratamento de infertilidade, 

contudo a consumidora, ora reclamante, esclarece que não é esse o 

pedido, mas sim o exame/procedimento de laparoscopia, que tem como 

objetivo o diagnóstico e, eventualmente, terapêutica de tratamento de 

patologia. Em audiência de conciliação a autora aditou o pedido 

requerendo ainda danos moras e matérias em razão da negativa da 

requerida em fornecer o procedimento prescrito por médico. Trouxe 
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provas de suas alegações. Em contestação a ré, defende que cumpriu a 

liminar deferida, realizando o procedimento cirúrgico, não havendo que se 

falar em negativa, a inexistência do dever de indenizar, ao final, requer a 

total improcedência dos pedidos insertos na exordial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos do já que a 

conduta da parte ré foi suficiente para consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Primeiramente no que se refere ao aditamento da inicial, verifica-se que no 

caso presente, nenhum prejuízo adveio do aditamento da inicial, porque 

havendo sido adiada na audiência de conciliação em que seria 

apresentada a contestação e tendo a ré tomado conhecimento do teor do 

aditamento, tem ela elementos suficientes para responder ao pedido inicial 

com o respectivo aditamento. Como, no caso dos presentes autos, 

rebateu todos os pedidos do aditamento, não há risco de prejuízo 

aplicando-se, portanto, subsidiariamente, o disposto no art. 249, § 1º, do 

CPC, por força do qual o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta 

quando não prejudicar a parte. É, portanto, aplicável à espécie o princípio 

contido na máxima pas de nullité sans grief. Ocorre, além disso, que 

devido à sua informalidade e ao seu objetivo, não se exigem em relação ao 

procedimento do Juizado Especial, regulado pela Lei 9.099/95, todas as 

formalidades prescritas pelo CPC, tendo-se em vista, ainda, o princípio da 

instrumentalidade do processo e da economia processual. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a escorreita prestação de seus serviços. In casu, evidente 

nos autos que a parte ré incorreu em falha na prestação dos serviços, 

incidindo o disposto no artigo 14 do CDC, segundo o qual: “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”. A autora demonstra incansáveis 

tentativas de realizar o procedimento cirúrgico, realizando contato por 

e-mail, ligações, canal de ouvidoria e inclusive pessoalmente na cidade de 

Cuiabá-MT, não havendo justificativa para a negativa. No que se refere ao 

pedido de dano material, verifica-se que a autora esteve na cidade de 

Cuiabá na data de 23/01/2017, para realizar o procedimento solicitado pelo 

médico, contudo foi impedida, ante a ausência de liberação do plano, 

ensejando assim despesas desnecessárias com deslocamento, tendo 

comprovado o valor de R$ 40;94 (quarenta reais e noventa e quatro 

centavos), id. 6056938, devendo ser ressarcida. A Lei n. 9.656/98 é 

aplicável à hipótese dos autos e prevê a videolaparoscopia como 

referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde 

privados, o que, conduz para o fato de ser abusiva a negativa em 

autorizar a realização dos procedimentos por videolaparoscopia, uma vez 

que cabe ao médico, conhecedor das condições do paciente, indicar a 

melhor opção para a realização, mormente quando a lista da ANS de 2016 

prevê esse procedimento de LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA COM OU 

SEM BIÓPSIA – INCLUI CROMOTUBAGEM inclusive para o Seguro 

Hospitalar Sem Obstetrícia HSO, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Nesse sentido tem manifestado as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL ? PLANO DE SAÚDE ? NEGATIVA DE 

LIBERAÇÃO DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO ? FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - 

CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Tendo em vista o 

princípio da boa-fé objetiva que deve pautar as relações de consumo, 

concluo que a Apelante incorreu em falha na prestação do serviço para 

que fora contratada, na medida em que recusou a liberação do material 

cirúrgico solicitado. 2.O consumidor não deve ver frustrada sua legítima 

expectativa de poder contar, em caso de necessidade, com os serviços, 

incluído o material necessário para realização do procedimento cirúrgico, 

colocados à sua disposição no momento da celebração do contrato de 

seguro saúde, sob pena de restar configurado inegável abalo moral. 

3.Razoável se mostra o arbitramento da indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as circunstâncias do 

caso concreto revelarem a atitude enviesada da Recorrente em negar 

libração do material cirúrgico solicitado, ao argumento de ausência de 

cobertura sem embasamento contratual para tanto. 4.Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. 5.Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM - 

APL: 06128639420138040001 AM 0612863-94.2013.8.04.0001, Relator: 

Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 

22/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016) 

Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado, ainda mais por tratar-se de serviço muitas 

vezes essencial a vida dos consumidores. Verifica-se que a autora 

permaneceu por dias tentando liberação do procedimento cirúrgico 

anteriormente requerido e liberado pela própria requerida, não havendo 

justificativas plausíveis para as insistentes negativa, so conseguindo 

realizar o procedimento após liminar e intimação via telefone. Entendo que 

a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral 

resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - TORNAR DEFINITIVA a 

medida antecipatória concedida e cumprida; - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 40,94 (quarenta reais e noventa e quatro centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - Deixar de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 
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SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ OAB - MT14463/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISLANDA LARISSA DIAS 

GARCIA DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO SEGREDO DE JUSTIÇA Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

I. L. D. G. DE A. em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em síntese sustenta 

a parte autora que é cliente da reclamada, requerendo em sede liminar a 

autorização/realização do procedimento LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA 

COM OU SEM BIÓPSIA, o qual encontrava-se agendada para 22/02/2017, 

às 7h, na cidade de Cuiabá-MT. Aduz que, exame/procedimento suso foi 

solicitado com o objetivo de avaliação e diagnóstico do seu caso em 

01/08/2016, guia Unimed n. 112900833, o qual foi autorizado em 

08/08/2016, contudo não foi possível realizar porque tinha compromissos 

profissionais na época. Aduz que em 10/01/2017, fez idêntico 

procedimento, objeto da guia Unimed n. 1810069936, contudo em auditoria, 

fora solicitado que a reclamante apresentasse os últimos exames e 

questionamentos outros, todos atendidos pela reclamante e seu médico, 

contudo teve o procedimento negado, informação que a reclamante obteve 

quando contatou o SAC em 20/01/2017, o que impediu a realização na 

data marcada 23/01/2017, pois não houve liberação pelo Plano de Saúde, 

ora reclamada. Informa que pediu reconsideração e, após reiterados 

contatos com os SAC e Ouvidoria, recebeu um e-mail, em 3/02/2017, com 

a negativa e que não havia cobertura para tratamento de infertilidade, 

contudo a consumidora, ora reclamante, esclarece que não é esse o 

pedido, mas sim o exame/procedimento de laparoscopia, que tem como 

objetivo o diagnóstico e, eventualmente, terapêutica de tratamento de 

patologia. Em audiência de conciliação a autora aditou o pedido 

requerendo ainda danos moras e matérias em razão da negativa da 

requerida em fornecer o procedimento prescrito por médico. Trouxe 

provas de suas alegações. Em contestação a ré, defende que cumpriu a 

liminar deferida, realizando o procedimento cirúrgico, não havendo que se 

falar em negativa, a inexistência do dever de indenizar, ao final, requer a 

total improcedência dos pedidos insertos na exordial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos do já que a 

conduta da parte ré foi suficiente para consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Primeiramente no que se refere ao aditamento da inicial, verifica-se que no 

caso presente, nenhum prejuízo adveio do aditamento da inicial, porque 

havendo sido adiada na audiência de conciliação em que seria 

apresentada a contestação e tendo a ré tomado conhecimento do teor do 

aditamento, tem ela elementos suficientes para responder ao pedido inicial 

com o respectivo aditamento. Como, no caso dos presentes autos, 

rebateu todos os pedidos do aditamento, não há risco de prejuízo 

aplicando-se, portanto, subsidiariamente, o disposto no art. 249, § 1º, do 

CPC, por força do qual o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta 

quando não prejudicar a parte. É, portanto, aplicável à espécie o princípio 

contido na máxima pas de nullité sans grief. Ocorre, além disso, que 

devido à sua informalidade e ao seu objetivo, não se exigem em relação ao 

procedimento do Juizado Especial, regulado pela Lei 9.099/95, todas as 

formalidades prescritas pelo CPC, tendo-se em vista, ainda, o princípio da 

instrumentalidade do processo e da economia processual. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a escorreita prestação de seus serviços. In casu, evidente 

nos autos que a parte ré incorreu em falha na prestação dos serviços, 

incidindo o disposto no artigo 14 do CDC, segundo o qual: “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”. A autora demonstra incansáveis 

tentativas de realizar o procedimento cirúrgico, realizando contato por 

e-mail, ligações, canal de ouvidoria e inclusive pessoalmente na cidade de 

Cuiabá-MT, não havendo justificativa para a negativa. No que se refere ao 

pedido de dano material, verifica-se que a autora esteve na cidade de 

Cuiabá na data de 23/01/2017, para realizar o procedimento solicitado pelo 

médico, contudo foi impedida, ante a ausência de liberação do plano, 

ensejando assim despesas desnecessárias com deslocamento, tendo 

comprovado o valor de R$ 40;94 (quarenta reais e noventa e quatro 

centavos), id. 6056938, devendo ser ressarcida. A Lei n. 9.656/98 é 

aplicável à hipótese dos autos e prevê a videolaparoscopia como 

referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde 

privados, o que, conduz para o fato de ser abusiva a negativa em 

autorizar a realização dos procedimentos por videolaparoscopia, uma vez 

que cabe ao médico, conhecedor das condições do paciente, indicar a 

melhor opção para a realização, mormente quando a lista da ANS de 2016 

prevê esse procedimento de LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA COM OU 

SEM BIÓPSIA – INCLUI CROMOTUBAGEM inclusive para o Seguro 

Hospitalar Sem Obstetrícia HSO, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Nesse sentido tem manifestado as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL ? PLANO DE SAÚDE ? NEGATIVA DE 

LIBERAÇÃO DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO ? FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - 

CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Tendo em vista o 

princípio da boa-fé objetiva que deve pautar as relações de consumo, 

concluo que a Apelante incorreu em falha na prestação do serviço para 

que fora contratada, na medida em que recusou a liberação do material 

cirúrgico solicitado. 2.O consumidor não deve ver frustrada sua legítima 

expectativa de poder contar, em caso de necessidade, com os serviços, 

incluído o material necessário para realização do procedimento cirúrgico, 

colocados à sua disposição no momento da celebração do contrato de 

seguro saúde, sob pena de restar configurado inegável abalo moral. 

3.Razoável se mostra o arbitramento da indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as circunstâncias do 

caso concreto revelarem a atitude enviesada da Recorrente em negar 

libração do material cirúrgico solicitado, ao argumento de ausência de 

cobertura sem embasamento contratual para tanto. 4.Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. 5.Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM - 

APL: 06128639420138040001 AM 0612863-94.2013.8.04.0001, Relator: 
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Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 

22/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016) 

Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado, ainda mais por tratar-se de serviço muitas 

vezes essencial a vida dos consumidores. Verifica-se que a autora 

permaneceu por dias tentando liberação do procedimento cirúrgico 

anteriormente requerido e liberado pela própria requerida, não havendo 

justificativas plausíveis para as insistentes negativa, so conseguindo 

realizar o procedimento após liminar e intimação via telefone. Entendo que 

a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral 

resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - TORNAR DEFINITIVA a 

medida antecipatória concedida e cumprida; - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 40,94 (quarenta reais e noventa e quatro centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - Deixar de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ OAB - MT14463/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISLANDA LARISSA DIAS 

GARCIA DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO SEGREDO DE JUSTIÇA Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

I. L. D. G. DE A. em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em síntese sustenta 

a parte autora que é cliente da reclamada, requerendo em sede liminar a 

autorização/realização do procedimento LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA 

COM OU SEM BIÓPSIA, o qual encontrava-se agendada para 22/02/2017, 

às 7h, na cidade de Cuiabá-MT. Aduz que, exame/procedimento suso foi 

solicitado com o objetivo de avaliação e diagnóstico do seu caso em 

01/08/2016, guia Unimed n. 112900833, o qual foi autorizado em 

08/08/2016, contudo não foi possível realizar porque tinha compromissos 

profissionais na época. Aduz que em 10/01/2017, fez idêntico 

procedimento, objeto da guia Unimed n. 1810069936, contudo em auditoria, 

fora solicitado que a reclamante apresentasse os últimos exames e 

questionamentos outros, todos atendidos pela reclamante e seu médico, 

contudo teve o procedimento negado, informação que a reclamante obteve 

quando contatou o SAC em 20/01/2017, o que impediu a realização na 

data marcada 23/01/2017, pois não houve liberação pelo Plano de Saúde, 

ora reclamada. Informa que pediu reconsideração e, após reiterados 

contatos com os SAC e Ouvidoria, recebeu um e-mail, em 3/02/2017, com 

a negativa e que não havia cobertura para tratamento de infertilidade, 

contudo a consumidora, ora reclamante, esclarece que não é esse o 

pedido, mas sim o exame/procedimento de laparoscopia, que tem como 

objetivo o diagnóstico e, eventualmente, terapêutica de tratamento de 

patologia. Em audiência de conciliação a autora aditou o pedido 

requerendo ainda danos moras e matérias em razão da negativa da 

requerida em fornecer o procedimento prescrito por médico. Trouxe 

provas de suas alegações. Em contestação a ré, defende que cumpriu a 

liminar deferida, realizando o procedimento cirúrgico, não havendo que se 

falar em negativa, a inexistência do dever de indenizar, ao final, requer a 

total improcedência dos pedidos insertos na exordial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos do já que a 

conduta da parte ré foi suficiente para consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 
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interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Primeiramente no que se refere ao aditamento da inicial, verifica-se que no 

caso presente, nenhum prejuízo adveio do aditamento da inicial, porque 

havendo sido adiada na audiência de conciliação em que seria 

apresentada a contestação e tendo a ré tomado conhecimento do teor do 

aditamento, tem ela elementos suficientes para responder ao pedido inicial 

com o respectivo aditamento. Como, no caso dos presentes autos, 

rebateu todos os pedidos do aditamento, não há risco de prejuízo 

aplicando-se, portanto, subsidiariamente, o disposto no art. 249, § 1º, do 

CPC, por força do qual o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta 

quando não prejudicar a parte. É, portanto, aplicável à espécie o princípio 

contido na máxima pas de nullité sans grief. Ocorre, além disso, que 

devido à sua informalidade e ao seu objetivo, não se exigem em relação ao 

procedimento do Juizado Especial, regulado pela Lei 9.099/95, todas as 

formalidades prescritas pelo CPC, tendo-se em vista, ainda, o princípio da 

instrumentalidade do processo e da economia processual. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a escorreita prestação de seus serviços. In casu, evidente 

nos autos que a parte ré incorreu em falha na prestação dos serviços, 

incidindo o disposto no artigo 14 do CDC, segundo o qual: “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”. A autora demonstra incansáveis 

tentativas de realizar o procedimento cirúrgico, realizando contato por 

e-mail, ligações, canal de ouvidoria e inclusive pessoalmente na cidade de 

Cuiabá-MT, não havendo justificativa para a negativa. No que se refere ao 

pedido de dano material, verifica-se que a autora esteve na cidade de 

Cuiabá na data de 23/01/2017, para realizar o procedimento solicitado pelo 

médico, contudo foi impedida, ante a ausência de liberação do plano, 

ensejando assim despesas desnecessárias com deslocamento, tendo 

comprovado o valor de R$ 40;94 (quarenta reais e noventa e quatro 

centavos), id. 6056938, devendo ser ressarcida. A Lei n. 9.656/98 é 

aplicável à hipótese dos autos e prevê a videolaparoscopia como 

referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde 

privados, o que, conduz para o fato de ser abusiva a negativa em 

autorizar a realização dos procedimentos por videolaparoscopia, uma vez 

que cabe ao médico, conhecedor das condições do paciente, indicar a 

melhor opção para a realização, mormente quando a lista da ANS de 2016 

prevê esse procedimento de LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA COM OU 

SEM BIÓPSIA – INCLUI CROMOTUBAGEM inclusive para o Seguro 

Hospitalar Sem Obstetrícia HSO, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Nesse sentido tem manifestado as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL ? PLANO DE SAÚDE ? NEGATIVA DE 

LIBERAÇÃO DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO ? FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - 

CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Tendo em vista o 

princípio da boa-fé objetiva que deve pautar as relações de consumo, 

concluo que a Apelante incorreu em falha na prestação do serviço para 

que fora contratada, na medida em que recusou a liberação do material 

cirúrgico solicitado. 2.O consumidor não deve ver frustrada sua legítima 

expectativa de poder contar, em caso de necessidade, com os serviços, 

incluído o material necessário para realização do procedimento cirúrgico, 

colocados à sua disposição no momento da celebração do contrato de 

seguro saúde, sob pena de restar configurado inegável abalo moral. 

3.Razoável se mostra o arbitramento da indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as circunstâncias do 

caso concreto revelarem a atitude enviesada da Recorrente em negar 

libração do material cirúrgico solicitado, ao argumento de ausência de 

cobertura sem embasamento contratual para tanto. 4.Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. 5.Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM - 

APL: 06128639420138040001 AM 0612863-94.2013.8.04.0001, Relator: 

Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 

22/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016) 

Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado, ainda mais por tratar-se de serviço muitas 

vezes essencial a vida dos consumidores. Verifica-se que a autora 

permaneceu por dias tentando liberação do procedimento cirúrgico 

anteriormente requerido e liberado pela própria requerida, não havendo 

justificativas plausíveis para as insistentes negativa, so conseguindo 

realizar o procedimento após liminar e intimação via telefone. Entendo que 

a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral 

resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - TORNAR DEFINITIVA a 

medida antecipatória concedida e cumprida; - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 40,94 (quarenta reais e noventa e quatro centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - Deixar de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010046-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE DA SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito 

da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por JOSÉ DA SILVA BARBOSA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que requer, entre pedidos outros, a condenação da parte 

reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que afirma despendido com a 

eletrificação de propriedade rural – R$ 3.656,40, atualizado e corrigido 

monetariamente. A parte adversa foi citada/intimada e a audiência de 

conciliação realizada sem acordo entre elas. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte 

reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até julho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, que reiterou os pedidos. A parte 

reclamante busca/objetiva entre pedidos outros, a condenação da parte 

reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que afirma despendido com a 

eletrificação de propriedade rural “Luz no Campo”, contudo a 

concessionária de energia elétrica pugna pela improcedência, nada 

alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. As partes celebraram Contrato de Eletrificação Rural – 

Luz no Campo, ficando estabelecido que a obra seria de responsabilidade 

da CEMAT e o valor dividido em 120 parcelas (10 anos) descontadas 

mensalmente nas faturas (cláusula 4 do contrato – id. 5370701). A 

assinatura deu-se em 21/09/2001, portanto sob a vigência do Programa 

Luz no Campo (Decreto de 02 de dezembro de 1999) e do Decreto n. 

41.019/1957, que previa participação financeira do consumidor para 

ampliação da rede elétrica. Posteriormente foi editado o Decreto n. 

4.873/2003, que criou o Programa Luz para Todos, pelo qual o Governo 

assumiria o custo total da instalação, de modo que não haveria mais ônus 

algum para o consumidor. Diante da mudança na legislação, o autor requer 

a restituição dos valores pagos. A reclamada aduz a legalidade dos 

contratos, bem como da participação financeira do apelante, uma vez que 

os termos firmados estariam em consonância com a norma em vigor à 

época. O julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia 

(n. 1243646/PR) consolidou esse entendimento, como se vê da ementa 

abaixo: FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO 

CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido. (STJ - REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013). 

Sobre a legalidade da exigência de participação financeira do consumidor 

no custeio de obra de construção de rede de eletrificação rural, com 

direito ou não à restituição dos valores, foi consignado o seguinte no 

REsp: "6. Diante desse cenário legislativo, percebe-se que, ainda nos dias 

de hoje, há, de fato, a possibilidade de participação financeira do 

consumidor na construção de rede elétrica, sobretudo para a antecipação 

do atendimento solicitado. Em décadas passadas, era mais evidente ainda 

a necessidade de participação do consumidor para obtenção desse 

desiderato, e disso não se olvidou a legislação aplicável ao setor, o que 

ocasionou, por certo, enorme impulso na atividade rural. 6.1. No caso ora 

em exame, os contratos foram firmados em 1989 e aplica-se o que dispõe 

o Decreto n. 41.019/57, afastando-se as regras do Código de Defesa do 

Consumidor. Em regra, não se aplica o CDC a contratos firmados antes de 

sua vigência, verbis : Compra e venda de imóvel. Sistema Financeiro da 

Habitação. Devolução das importâncias pagas. Código de Defesa do 

Consumidor, art. 53. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica 

aos contratos assinados antes de sua entrada em vigor. 2. Recurso 

especial não conhecido. (REsp 574.258/RS, Rel. Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, 

DJ 02/08/2004 p. 386) Como dito antes, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, com a redação que lhe foi atribuída pelo Decreto n. 98.335/89, 

o consumidor que solicitou a extensão da rede de eletrificação rural 

somente tem direito à restituição de valores, na hipótese de ter adiantado 

parcela que caberia ao concessionário - em caso de responsabilidade 

conjunta (arts. 138 e 140) -, ou na eventualidade de ter custeado obra 

cuja responsabilidade era exclusiva do concessionário (art. 141), em 

ambos os casos em razão de normatização editada pelo Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE. Vale dizer, o direito à 

restituição de valores aportados para a construção de rede de 

eletrificação rural guarda estreita relação com a natureza da obra 

custeada, porquanto há obras de responsabilidade exclusiva do 

concessionário, outras do consumidor e outras de ambos. No caso de 

energia elétrica, a disponibilidade é definida por normas do poder 

concedente, com base em políticas públicas de expansão e 

universalização do serviço, circunstância que pode gerar mesmo, como 

visto, a necessidade de participação do próprio consumidor no 

financiamento de obras de eletrificação rural. No caso concreto, o autor 

não demonstrou na inicial que os valores da obra cuja restituição se 

pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço - até 

porque nem pediram a produção de provas aptas ao acolhimento do 

pedido com esse fundamento. Por outro lado, também não era a hipótese 

de inversão do ônus da prova, cabendo a ele, deveras, a demonstração 

dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 333, inciso I, CPC). Nesse 

sentido já decidiu o TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - 

PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA PARCELA - 

RESTITUIÇÃO NÃO CONVENCIONADA NA AVENÇA - PRAZO TRIENAL - 

RESP nº. 1.249.321/RS E SÚMULA 547 DO STJ - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA EM RELAÇÃO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS 8-10-2011 

- PROGRAMA LUZ NO CAMPO - COBRANÇA DE TARIFA DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONSUMIDORES - ABUSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 558 de 793



CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLVER O 

MONTANTE PAGO - RESP Nº. 1.243.646/PR - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS 

APÓS 8-10-2011 - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE (ART. 1.013, §4º, DO 

CPC/2015). Se a avença estabelece apenas a participação financeira do 

consumidor nas obras de eletrificação, e não a restituição desses valores, 

incide o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, § 3°, IV, do 

CC/02 (REsp nº. 1.249.321/RS e Súmula 547 do STJ), que tem seu termo 

inicial no vencimento de cada parcela. "Em contratos regidos pelo Decreto 

n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de 

eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, 

salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - 

em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter 

custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 

141) (...)." (REsp nº. 1.243.646/PR). (TJMT - Ap 32503/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016) E ainda: AP 44822/2013; AP 

98309/2014; AI 79453/2014; AP 905/2014; AP 163730/2014; AP 

163527/2014; AP 8155/2015; AP 24663/2015; AP 54949/2015; e AP 

63752/2015. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição 

se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso 

de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o 

reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente." Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 23 de março de 

2 0 1 8 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010046-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE DA SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito 

da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por JOSÉ DA SILVA BARBOSA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que requer, entre pedidos outros, a condenação da parte 

reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que afirma despendido com a 

eletrificação de propriedade rural – R$ 3.656,40, atualizado e corrigido 

monetariamente. A parte adversa foi citada/intimada e a audiência de 

conciliação realizada sem acordo entre elas. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte 

reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até julho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, que reiterou os pedidos. A parte 

reclamante busca/objetiva entre pedidos outros, a condenação da parte 

reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que afirma despendido com a 

eletrificação de propriedade rural “Luz no Campo”, contudo a 

concessionária de energia elétrica pugna pela improcedência, nada 

alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. As partes celebraram Contrato de Eletrificação Rural – 

Luz no Campo, ficando estabelecido que a obra seria de responsabilidade 

da CEMAT e o valor dividido em 120 parcelas (10 anos) descontadas 

mensalmente nas faturas (cláusula 4 do contrato – id. 5370701). A 

assinatura deu-se em 21/09/2001, portanto sob a vigência do Programa 

Luz no Campo (Decreto de 02 de dezembro de 1999) e do Decreto n. 

41.019/1957, que previa participação financeira do consumidor para 

ampliação da rede elétrica. Posteriormente foi editado o Decreto n. 

4.873/2003, que criou o Programa Luz para Todos, pelo qual o Governo 

assumiria o custo total da instalação, de modo que não haveria mais ônus 

algum para o consumidor. Diante da mudança na legislação, o autor requer 

a restituição dos valores pagos. A reclamada aduz a legalidade dos 

contratos, bem como da participação financeira do apelante, uma vez que 

os termos firmados estariam em consonância com a norma em vigor à 

época. O julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia 

(n. 1243646/PR) consolidou esse entendimento, como se vê da ementa 

abaixo: FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO 

CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido. (STJ - REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013). 

Sobre a legalidade da exigência de participação financeira do consumidor 

no custeio de obra de construção de rede de eletrificação rural, com 

direito ou não à restituição dos valores, foi consignado o seguinte no 

REsp: "6. Diante desse cenário legislativo, percebe-se que, ainda nos dias 

de hoje, há, de fato, a possibilidade de participação financeira do 
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consumidor na construção de rede elétrica, sobretudo para a antecipação 

do atendimento solicitado. Em décadas passadas, era mais evidente ainda 

a necessidade de participação do consumidor para obtenção desse 

desiderato, e disso não se olvidou a legislação aplicável ao setor, o que 

ocasionou, por certo, enorme impulso na atividade rural. 6.1. No caso ora 

em exame, os contratos foram firmados em 1989 e aplica-se o que dispõe 

o Decreto n. 41.019/57, afastando-se as regras do Código de Defesa do 

Consumidor. Em regra, não se aplica o CDC a contratos firmados antes de 

sua vigência, verbis : Compra e venda de imóvel. Sistema Financeiro da 

Habitação. Devolução das importâncias pagas. Código de Defesa do 

Consumidor, art. 53. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica 

aos contratos assinados antes de sua entrada em vigor. 2. Recurso 

especial não conhecido. (REsp 574.258/RS, Rel. Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, 

DJ 02/08/2004 p. 386) Como dito antes, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, com a redação que lhe foi atribuída pelo Decreto n. 98.335/89, 

o consumidor que solicitou a extensão da rede de eletrificação rural 

somente tem direito à restituição de valores, na hipótese de ter adiantado 

parcela que caberia ao concessionário - em caso de responsabilidade 

conjunta (arts. 138 e 140) -, ou na eventualidade de ter custeado obra 

cuja responsabilidade era exclusiva do concessionário (art. 141), em 

ambos os casos em razão de normatização editada pelo Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE. Vale dizer, o direito à 

restituição de valores aportados para a construção de rede de 

eletrificação rural guarda estreita relação com a natureza da obra 

custeada, porquanto há obras de responsabilidade exclusiva do 

concessionário, outras do consumidor e outras de ambos. No caso de 

energia elétrica, a disponibilidade é definida por normas do poder 

concedente, com base em políticas públicas de expansão e 

universalização do serviço, circunstância que pode gerar mesmo, como 

visto, a necessidade de participação do próprio consumidor no 

financiamento de obras de eletrificação rural. No caso concreto, o autor 

não demonstrou na inicial que os valores da obra cuja restituição se 

pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço - até 

porque nem pediram a produção de provas aptas ao acolhimento do 

pedido com esse fundamento. Por outro lado, também não era a hipótese 

de inversão do ônus da prova, cabendo a ele, deveras, a demonstração 

dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 333, inciso I, CPC). Nesse 

sentido já decidiu o TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - 

PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA PARCELA - 

RESTITUIÇÃO NÃO CONVENCIONADA NA AVENÇA - PRAZO TRIENAL - 

RESP nº. 1.249.321/RS E SÚMULA 547 DO STJ - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA EM RELAÇÃO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS 8-10-2011 

- PROGRAMA LUZ NO CAMPO - COBRANÇA DE TARIFA DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONSUMIDORES - ABUSO 

CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLVER O 

MONTANTE PAGO - RESP Nº. 1.243.646/PR - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS 

APÓS 8-10-2011 - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE (ART. 1.013, §4º, DO 

CPC/2015). Se a avença estabelece apenas a participação financeira do 

consumidor nas obras de eletrificação, e não a restituição desses valores, 

incide o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, § 3°, IV, do 

CC/02 (REsp nº. 1.249.321/RS e Súmula 547 do STJ), que tem seu termo 

inicial no vencimento de cada parcela. "Em contratos regidos pelo Decreto 

n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de 

eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, 

salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - 

em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter 

custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 

141) (...)." (REsp nº. 1.243.646/PR). (TJMT - Ap 32503/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016) E ainda: AP 44822/2013; AP 

98309/2014; AI 79453/2014; AP 905/2014; AP 163730/2014; AP 

163527/2014; AP 8155/2015; AP 24663/2015; AP 54949/2015; e AP 

63752/2015. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição 

se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso 

de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o 

reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente." Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 23 de março de 

2 0 1 8 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010040-80.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ACACIA AGROFLORESTAL LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS proposta por ROBERTO CARLOS 

RIBEIRO DOS SANTOS em face de ACÁCIA AGROFLORESTAL LTDA ME. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Rejeito a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “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”. No 

sistema dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da ausência do 

réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA CORRETAMENTE AFASTADA. REVELIA DA PARTE RÉ 

DECRETADA. NÃO COMPARECIMENTO DOS RECLAMADOS NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA REQUERIDA ? REVELIA 

CORRETAMENTE DECRETADA ?AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A 

DESCONSTITUIR DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. , resolve esta 1ª Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI: 

002602910201281600140 PR 0026029-10.2012.8.16.0014/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 
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03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/01/2016) 

Verifica-se que a reclamada requereu em mais de uma oportunidade a 

designação de audiência de instrução e julgamento, contudo, quando está 

foi designada o mesmo não compareceu, tampouco justificou sua 

ausência. Portanto decreto à REVELIA DA RECLAMADA. Por estar revel 

houve a preclusão da matéria de defesa, não restando comprovada suas 

alegações encartadas na peça de contestação. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Pois bem. O autor 

propôs ação de execução alegando, em síntese, que na data de 

23/11/2013, efetuou contrato de locação de um trator para requerida, 

prazo de 06 meses, ficando estabelecido o pagamento mensal de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), contudo recebeu apenas parte do 

dinheiro, não lhe sendo devolvido o trator quando do encerramento do 

contrato, e quando foi buscar o maquinário o mesmo entrava-se 

deteriorado, necessitando de reparos. Verifica-se que, o contrato 

celebrado entre as partes foi comprovado pelo documento de id.5358034, 

e ainda, a forma de pagamento do avençado, cujo inadimplemento foi 

demonstrado pelos documentos anexados a exordial (extratos bancários). 

Há nos autos, também, prova de que foram realizadas trocas de peças e 

serviços pelo autor após a retirada do equipamento da propriedade que a 

requerida estava trabalhando. Em análise aos documentos pode-se 

verificar que o contrato celebrado entre as partes trazia uma obrigação de 

adimplemento mensal pelo uso do maquinário, e ao contrário do alegado 

pela reclamada não previa que se o maquinário permanecesse parado 

devido há condições externas o pagamento deveria ser suspenso, não 

havendo nenhuma justificativa para o não pagamento mensal das parcelas 

já que a reclamada estava com o maquinário à sua livre disposição. 

Ademais as alegações de que foram realizados acordos verbais entre as 

partes não foram comprovadas nos autos, sendo juntado apenas cópia do 

contrato assinado pelas partes, o qual foi completamente descumprido 

pela requerida, que não trouxe aos autos os comprovantes dos 

pagamentos mensais que deveria ter feito ao autor. O autor anexou 

extratos de sua conta bancaria os quais demonstram o recebimento de 

apenas R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais), restando, 

portanto, o saldo remanescente no valor de R$ 14.580,00 (quatorze mil, 

quinhentos e oitenta reais), referente as parcelas mensais do aluguel do 

maquinário. Com relação aos danos materiais sofridos em razão da 

alegada má utilização do maquinário, cumpre consignar que o autor 

anexou aos autos comprovante de despesas de troca e revisão do 

maquinário após retirada da propriedade da requerida, sendo que está 

alega que realizou as revisões necessárias anexando para tanto as notas 

de produtos adquiridos, contudo não comprova que os mesmos foram 

feitos no maquinário do autor. Portanto ante a previsão no contrato 

(cláusula 2, parágrafo 2º) assinado pelas partes de que “ o locatário se 

responsabilizara pela manutenção regular, troca de óleos e filtros e todo 

dano que vier a causar ao bem locado”, condeno a reclamada ao 

pagamento das despesas de reparo comprovados pelo autor no importe 

de R$ 3.720,25 (três mil setecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). 

A este valor somam-se os gastos de busca do maquinário comprovados 

pelo autor, sendo que tais despesas de transporte, conforme cláusula 8 

do contrato, são de responsabilidade do locatário, portando devendo a 

requerida arcar com tais despesas no valor de R$ 1.465,87 (um mil 

quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), e ainda 

o pagamento da despesas com ajuizamento de medidas judiciais prevista 

no contrato de 20% do valor da causa perfazendo a quantia de R$ 

5.186,99 (cinco mil cento e oitenta e seis reais e noventa e nove 

centavos). Por fim, conforme descreve a cláusula 7, parágrafo único, 

deve a requerida pagar multa contratual no equivalente a última prestação 

devida, a qual perfaz o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Desta feita, o valor total da indenização pelos danos materiais sofridos 

corresponde a quantia de R$ 28.453,11 (vinte e oito mil quatrocentos e 

cinquenta e três reais e onze centavos), a qual deve ser ressarcida ao 

autor, com juros e correção monetária. Não procede, todavia, o pedido de 

fixação de indenização por danos morais. Os fatos narrados pelo autor 

denotam que o contrato celebrado entre as partes foi cumprido de maneira 

inadequada pela requerida. No entanto, o requerente não logrou êxito em 

demonstrar que o inadimplemento contratual tenha repercutido em seus 

direitos da personalidade ou tenha extrapolado a sua esfera patrimonial. 

Neste sentido, trata-se de mero aborrecimento. APELAÇÕES CÍVEIS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR 

DEFEITOS APRESENTADOS EM OBRA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NA 

CONSTRUÇÃO DE MURO. DANOMORAL. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. 1. Nos termos do art. 12 do CDC 

, o construtor responde por defeitos apresentados em obra, mormente 

quando demonstrada sua negligência e imperícia. 2. Meros dissabores e 

aborrecimentos advindos da celebração de uma relação contratual 

insatisfatória, por si só, não ensejam dano moral. (TJMG - AC 

10155100012261002 MG – 16ª C. Cível – Rel. Des. Wagner Wilson – j. 

07/08/2014). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR A 

REVELIA da reclamada; - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 28.453,11 

(vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), 

corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 15 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _________________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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DOS SANTOS REQUERIDO: ACACIA AGROFLORESTAL LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
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As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Rejeito a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “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”. No 

sistema dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da ausência do 

réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA CORRETAMENTE AFASTADA. REVELIA DA PARTE RÉ 

DECRETADA. NÃO COMPARECIMENTO DOS RECLAMADOS NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA REQUERIDA ? REVELIA 

CORRETAMENTE DECRETADA ?AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A 

DESCONSTITUIR DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. , resolve esta 1ª Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI: 

002602910201281600140 PR 0026029-10.2012.8.16.0014/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 

03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/01/2016) 

Verifica-se que a reclamada requereu em mais de uma oportunidade a 

designação de audiência de instrução e julgamento, contudo, quando está 

foi designada o mesmo não compareceu, tampouco justificou sua 

ausência. Portanto decreto à REVELIA DA RECLAMADA. Por estar revel 

houve a preclusão da matéria de defesa, não restando comprovada suas 

alegações encartadas na peça de contestação. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Pois bem. O autor 

propôs ação de execução alegando, em síntese, que na data de 

23/11/2013, efetuou contrato de locação de um trator para requerida, 

prazo de 06 meses, ficando estabelecido o pagamento mensal de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), contudo recebeu apenas parte do 

dinheiro, não lhe sendo devolvido o trator quando do encerramento do 

contrato, e quando foi buscar o maquinário o mesmo entrava-se 

deteriorado, necessitando de reparos. Verifica-se que, o contrato 

celebrado entre as partes foi comprovado pelo documento de id.5358034, 

e ainda, a forma de pagamento do avençado, cujo inadimplemento foi 

demonstrado pelos documentos anexados a exordial (extratos bancários). 

Há nos autos, também, prova de que foram realizadas trocas de peças e 

serviços pelo autor após a retirada do equipamento da propriedade que a 

requerida estava trabalhando. Em análise aos documentos pode-se 

verificar que o contrato celebrado entre as partes trazia uma obrigação de 

adimplemento mensal pelo uso do maquinário, e ao contrário do alegado 

pela reclamada não previa que se o maquinário permanecesse parado 

devido há condições externas o pagamento deveria ser suspenso, não 

havendo nenhuma justificativa para o não pagamento mensal das parcelas 

já que a reclamada estava com o maquinário à sua livre disposição. 

Ademais as alegações de que foram realizados acordos verbais entre as 

partes não foram comprovadas nos autos, sendo juntado apenas cópia do 

contrato assinado pelas partes, o qual foi completamente descumprido 

pela requerida, que não trouxe aos autos os comprovantes dos 

pagamentos mensais que deveria ter feito ao autor. O autor anexou 

extratos de sua conta bancaria os quais demonstram o recebimento de 

apenas R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais), restando, 

portanto, o saldo remanescente no valor de R$ 14.580,00 (quatorze mil, 

quinhentos e oitenta reais), referente as parcelas mensais do aluguel do 

maquinário. Com relação aos danos materiais sofridos em razão da 

alegada má utilização do maquinário, cumpre consignar que o autor 

anexou aos autos comprovante de despesas de troca e revisão do 

maquinário após retirada da propriedade da requerida, sendo que está 

alega que realizou as revisões necessárias anexando para tanto as notas 

de produtos adquiridos, contudo não comprova que os mesmos foram 

feitos no maquinário do autor. Portanto ante a previsão no contrato 

(cláusula 2, parágrafo 2º) assinado pelas partes de que “ o locatário se 

responsabilizara pela manutenção regular, troca de óleos e filtros e todo 

dano que vier a causar ao bem locado”, condeno a reclamada ao 

pagamento das despesas de reparo comprovados pelo autor no importe 

de R$ 3.720,25 (três mil setecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). 

A este valor somam-se os gastos de busca do maquinário comprovados 

pelo autor, sendo que tais despesas de transporte, conforme cláusula 8 

do contrato, são de responsabilidade do locatário, portando devendo a 

requerida arcar com tais despesas no valor de R$ 1.465,87 (um mil 

quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), e ainda 

o pagamento da despesas com ajuizamento de medidas judiciais prevista 

no contrato de 20% do valor da causa perfazendo a quantia de R$ 

5.186,99 (cinco mil cento e oitenta e seis reais e noventa e nove 

centavos). Por fim, conforme descreve a cláusula 7, parágrafo único, 

deve a requerida pagar multa contratual no equivalente a última prestação 

devida, a qual perfaz o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Desta feita, o valor total da indenização pelos danos materiais sofridos 

corresponde a quantia de R$ 28.453,11 (vinte e oito mil quatrocentos e 

cinquenta e três reais e onze centavos), a qual deve ser ressarcida ao 

autor, com juros e correção monetária. Não procede, todavia, o pedido de 

fixação de indenização por danos morais. Os fatos narrados pelo autor 

denotam que o contrato celebrado entre as partes foi cumprido de maneira 

inadequada pela requerida. No entanto, o requerente não logrou êxito em 

demonstrar que o inadimplemento contratual tenha repercutido em seus 

direitos da personalidade ou tenha extrapolado a sua esfera patrimonial. 

Neste sentido, trata-se de mero aborrecimento. APELAÇÕES CÍVEIS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR 

DEFEITOS APRESENTADOS EM OBRA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NA 

CONSTRUÇÃO DE MURO. DANOMORAL. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. 1. Nos termos do art. 12 do CDC 

, o construtor responde por defeitos apresentados em obra, mormente 

quando demonstrada sua negligência e imperícia. 2. Meros dissabores e 

aborrecimentos advindos da celebração de uma relação contratual 

insatisfatória, por si só, não ensejam dano moral. (TJMG - AC 

10155100012261002 MG – 16ª C. Cível – Rel. Des. Wagner Wilson – j. 

07/08/2014). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR A 

REVELIA da reclamada; - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 28.453,11 

(vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), 

corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 
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Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 15 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _________________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010028-95.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SUAILTO SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trato de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por SUAILTO SANTANA DA SILVA em desfavor de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT. Em síntese, aduz o autor que é proprietário do 

veículo motocicleta ano 2012/2012, marca e modelo Honda/CG 150 FAN 

ESDI, cor vermelha de placa OBK 8807/MT, RENAVAM nº498888940, 

CHASI nº 9CKC1680CR310290, vindo no ano de 2014, receber multas por 

infrações que se deram na cidade de Jaciara-MT e Cuiabá-MT, por dirigir 

sem CNH, descobrindo que a placa estava clonada. Afirma que registrou 

BO e solicitou a realização de perícia em sua motocicleta e em uma 

motocicleta com características da placa idênticas a sua, sendo 

constatado que esta possuía vestígios de adulteração. Aduz que 

continuou a receber multas em sua residência. Fora deferida liminar (id. 

5304956), determinando a SUSPENSÃO das multas registradas em nome 

do requerente, bem como eventuais pontos lançados no seu prontuário, 

resultantes das penalidades, compreendidos entre o ano de 2014 e a data 

do resultado do laudo pericial n. 2.18.2016.22484-01, qual seja 3/5/2016, e 

se ABSTENHA de encaminhar referidos débitos ao Estado de Mato 

Grosso. A requerida devidamente citada contestou a ação. Passo a 

analisar a preliminar suscitada. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

alegada em contestação, uma vez que em nada tem a ver com o discutido 

na presente lide. A requerida alega incompetência pois as multas teriam 

origem no Estado de São Paulo, contudo, verifica-se nos documentos de 

id. 5304932, que as multas foram registradas pelo DETRAN/MT, nas 

cidades de Jaciara e Cuiabá-MT, portanto improcedente a liminar 

suscitada. Verifica-se que o autor elaborou Boletim de Ocorrência e 

submeteu seu veículo a Laudo de Vistoria junto a POLITEC em 16/12/2014 

(id. 5304939), de forma a demonstrar que seu veículo apresentava sinais 

de identificação original, não apresentando vestígios visíveis de 

adulteração, trazendo ainda mais um indício da verossimilhança de seu 

pedido. Ainda anexa aos autos laudo emitido pela POLITEC em 02/05/2016, 

(id. 5304948), em veículo apreendido na cidade de Chapada dos 

Guimarães, com características da placa idênticas a sua, onde restou 

concluído que o número de identificação veicular (NIV) e a numeração de 

serie do motor do veículo apresenta vestígios visíveis de adulterações. O 

autor ainda comprovou que em 20/05/2016, comunicou as autoridades 

policiais suspeita de clonagem de seu veículo. Outrossim, vale dizer, é 

necessário presumir a boa-fé da pessoa, que busca auxílio da Força 

Policial, realiza uma série de procedimentos administrativos, além de 

interpor ação judicial, todas no mesmo sentido, indicando a realização de 

fraude em seu desfavor. Para a resolução adequada do litígio, é essencial 

o esclarecimento em relação ao responsável pelo fato causador da 

infração, contestada em questão. A narrativa do autor possui 

credibilidade, eis que em laudo pericial, sob o nº 2.18.2016.22484-01 (id. 

5304948), houve o reconhecimento da motocicleta apreendida com os 

mesmos cárteres do veículo do autor, como adulterada. Como já elucidado 

pelos documentos juntados pelo autor, o veículo de propriedade do autor 

foi "clonado". As infrações ainda foram cometidas na região de Jaciara, 

Campo Verde, Chapada dos Guimarães e Cuiabá, sendo que o autor 

reside em Araputanga-MT. Em caso análogos, vale citar os seguintes 

julgados proferidos: ANULAÇÃO MULTAS TRÂNSITO/DANOS MATERIAIS 

E MORAIS - Veículo clonado - Pretensão de anulação de multas de 

trânsito, troca de placas e reparação dos danos morais sofridos – 

Anulação de inúmeras infrações relativas ao veículo pela via 

administrativa – Diversidade de características entre o veículo fotografado 

por equipamento eletrônico e o do autor – Autor que tomou todas as 

providências que estavam a seu alcance quanto à clonagem do veículo - 

Situações descritas pelo autor que não acarretam abalo psicológico 

suficiente a demandar eventual reparo – Precedentes deste Egrégio 

Tribunal. Recurso do autor provido em parte, recurso da ré desprovido. 

(TJSP; Apelação 0008456-62.2015.8.26.0664; Relator (a): Oscild de Lima 

Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de 

Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2016; Data de 

Registro: 11/07/2016) ANULAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO Veículo clonado 

- Pretensão de anulação de multas de trânsito e de substituição das 

placas do veículo Entidade responsável pela lavratura dos autos de 

infração que também o é para seu cancelamento Anulação de algumas 

multas pela via administrativa Diversidade de características entre os 

veículos fotografados por equipamento eletrônico e o da autora Produção 

de outras provas no sentido de que a autora não estaria nos locais das 

autuações no momento dos fatos Apreensão de um dos veículos clonados 

Ausência de configuração de dolo na interposição de recurso pela 

Municipalidade de São Paulo apto a determinar a condenação em litigância 

de má-fé Condenação nas verbas de sucumbência que decorre do 

princípio da causalidade - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 

Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0025745-71.2010.8.26.0053; 

Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito 

Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 23/07/2013; Data de Registro: 29/07/2013) 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR que 

deferiu a antecipação de tutela, e declarar a NULIDADE das multas 

registradas em nome do requerente, tendo por referência a motocicleta 

Honda/CG 150 FAN ESDI, placa OBK 8807/MT, RENAVAM n. 498888940, 

CHASI n. 9CKC1680CR310290, bem como eventuais pontos lançados no 

seu prontuário, bem como determino o CANCELAMENTO destas, 

resultantes das penalidades, compreendidos entre o ano de 2014 e a data 

do resultado do laudo pericial n. 2.18.2016.22484-01, qual seja 3/5/2016, e 

se ABSTENHA de encaminhar referidos débitos ao Estado de Mato 

Grosso, para cobrança judicial. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 
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prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010028-95.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SUAILTO SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trato de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por SUAILTO SANTANA DA SILVA em desfavor de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT. Em síntese, aduz o autor que é proprietário do 

veículo motocicleta ano 2012/2012, marca e modelo Honda/CG 150 FAN 

ESDI, cor vermelha de placa OBK 8807/MT, RENAVAM nº498888940, 

CHASI nº 9CKC1680CR310290, vindo no ano de 2014, receber multas por 

infrações que se deram na cidade de Jaciara-MT e Cuiabá-MT, por dirigir 

sem CNH, descobrindo que a placa estava clonada. Afirma que registrou 

BO e solicitou a realização de perícia em sua motocicleta e em uma 

motocicleta com características da placa idênticas a sua, sendo 

constatado que esta possuía vestígios de adulteração. Aduz que 

continuou a receber multas em sua residência. Fora deferida liminar (id. 

5304956), determinando a SUSPENSÃO das multas registradas em nome 

do requerente, bem como eventuais pontos lançados no seu prontuário, 

resultantes das penalidades, compreendidos entre o ano de 2014 e a data 

do resultado do laudo pericial n. 2.18.2016.22484-01, qual seja 3/5/2016, e 

se ABSTENHA de encaminhar referidos débitos ao Estado de Mato 

Grosso. A requerida devidamente citada contestou a ação. Passo a 

analisar a preliminar suscitada. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

alegada em contestação, uma vez que em nada tem a ver com o discutido 

na presente lide. A requerida alega incompetência pois as multas teriam 

origem no Estado de São Paulo, contudo, verifica-se nos documentos de 

id. 5304932, que as multas foram registradas pelo DETRAN/MT, nas 

cidades de Jaciara e Cuiabá-MT, portanto improcedente a liminar 

suscitada. Verifica-se que o autor elaborou Boletim de Ocorrência e 

submeteu seu veículo a Laudo de Vistoria junto a POLITEC em 16/12/2014 

(id. 5304939), de forma a demonstrar que seu veículo apresentava sinais 

de identificação original, não apresentando vestígios visíveis de 

adulteração, trazendo ainda mais um indício da verossimilhança de seu 

pedido. Ainda anexa aos autos laudo emitido pela POLITEC em 02/05/2016, 

(id. 5304948), em veículo apreendido na cidade de Chapada dos 

Guimarães, com características da placa idênticas a sua, onde restou 

concluído que o número de identificação veicular (NIV) e a numeração de 

serie do motor do veículo apresenta vestígios visíveis de adulterações. O 

autor ainda comprovou que em 20/05/2016, comunicou as autoridades 

policiais suspeita de clonagem de seu veículo. Outrossim, vale dizer, é 

necessário presumir a boa-fé da pessoa, que busca auxílio da Força 

Policial, realiza uma série de procedimentos administrativos, além de 

interpor ação judicial, todas no mesmo sentido, indicando a realização de 

fraude em seu desfavor. Para a resolução adequada do litígio, é essencial 

o esclarecimento em relação ao responsável pelo fato causador da 

infração, contestada em questão. A narrativa do autor possui 

credibilidade, eis que em laudo pericial, sob o nº 2.18.2016.22484-01 (id. 

5304948), houve o reconhecimento da motocicleta apreendida com os 

mesmos cárteres do veículo do autor, como adulterada. Como já elucidado 

pelos documentos juntados pelo autor, o veículo de propriedade do autor 

foi "clonado". As infrações ainda foram cometidas na região de Jaciara, 

Campo Verde, Chapada dos Guimarães e Cuiabá, sendo que o autor 

reside em Araputanga-MT. Em caso análogos, vale citar os seguintes 

julgados proferidos: ANULAÇÃO MULTAS TRÂNSITO/DANOS MATERIAIS 

E MORAIS - Veículo clonado - Pretensão de anulação de multas de 

trânsito, troca de placas e reparação dos danos morais sofridos – 

Anulação de inúmeras infrações relativas ao veículo pela via 

administrativa – Diversidade de características entre o veículo fotografado 

por equipamento eletrônico e o do autor – Autor que tomou todas as 

providências que estavam a seu alcance quanto à clonagem do veículo - 

Situações descritas pelo autor que não acarretam abalo psicológico 

suficiente a demandar eventual reparo – Precedentes deste Egrégio 

Tribunal. Recurso do autor provido em parte, recurso da ré desprovido. 

(TJSP; Apelação 0008456-62.2015.8.26.0664; Relator (a): Oscild de Lima 

Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de 

Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2016; Data de 

Registro: 11/07/2016) ANULAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO Veículo clonado 

- Pretensão de anulação de multas de trânsito e de substituição das 

placas do veículo Entidade responsável pela lavratura dos autos de 

infração que também o é para seu cancelamento Anulação de algumas 

multas pela via administrativa Diversidade de características entre os 

veículos fotografados por equipamento eletrônico e o da autora Produção 

de outras provas no sentido de que a autora não estaria nos locais das 

autuações no momento dos fatos Apreensão de um dos veículos clonados 

Ausência de configuração de dolo na interposição de recurso pela 

Municipalidade de São Paulo apto a determinar a condenação em litigância 

de má-fé Condenação nas verbas de sucumbência que decorre do 

princípio da causalidade - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 

Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0025745-71.2010.8.26.0053; 

Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito 

Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 23/07/2013; Data de Registro: 29/07/2013) 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR que 

deferiu a antecipação de tutela, e declarar a NULIDADE das multas 

registradas em nome do requerente, tendo por referência a motocicleta 

Honda/CG 150 FAN ESDI, placa OBK 8807/MT, RENAVAM n. 498888940, 

CHASI n. 9CKC1680CR310290, bem como eventuais pontos lançados no 

seu prontuário, bem como determino o CANCELAMENTO destas, 

resultantes das penalidades, compreendidos entre o ano de 2014 e a data 

do resultado do laudo pericial n. 2.18.2016.22484-01, qual seja 3/5/2016, e 

se ABSTENHA de encaminhar referidos débitos ao Estado de Mato 

Grosso, para cobrança judicial. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010000-30.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADELIA HERCULANO 

FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que a 

parte requerente ADELIA HERCULANO FERREIRA DE OLIVEIRA. 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. A 

parte reclamante objetiva o fornecimento de procedimento cirúrgico 

injeções intravitreas de LUCENTIS OU EYLLIA. O Município de Araputanga, 

alegou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, posto que, em razão 

dos limites da competência, resta a este apenas a atenção básica, 

contudo, tal alegação não merece prosperar. O direito à saúde está 

inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei 

n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao 

Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o que 

foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – 

CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência 

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública. Ante a legitimidade das partes, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida e passo a analisar o 

mérito. A competência para legislar concorrentemente sobre previdência 

social, proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito 

Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para 

prestar serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, 

VII. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que fornecimento de procedimento cirúrgico 03 injeções 

intravitreas de LUCENTIS OU EYLLIA no olho direito, sendo aplicadas 

durante 03 meses, ante o surgimento de uma membrana neovascular 

sub-retiniada do olho direito, não tendo condições financeiras de pagar 

pelo requerido, o que vem dificultando seu estado de sua saúde, e a peça 

inicial veio acompanhada dos pedidos médicos que demonstra o suso 

narrado. A parte adversa Estado de Mato Grosso, manifestou seu 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso a saúde, 

informando que oficio foi enviado ao Secretário de Estado da Saúde, bem 

como alega impertinência na aplicação de multa, e impossibilidade de 

escolha da marca comercial, em detrimento de outros medicamentos 

similares. A Ré Município de Araputanga em sua defesa aduz que nos 

limites de sua competência apenas é responsável pela prestação básica a 

saúde. Por fim, requerem improcedência da presente ação. Contudo em 

analise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão não 

assiste as reclamadas, vejamos. A Constituição Federal garante a todos 

os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem. É inquestionável, pois o direito a saúde. Consta 

ainda nos autos, o relatório do NAT, o qual informou que se trata de 

procedimento URGENTE, com grande chance de cegueira de cunho 

irreversível, em razão do decurso do tempo. Assim, considerando o 

pedido médico e a importância do requerido pela autora, a fim de lhe 

garantir minimamente uma melhor qualidade de vida e saúde, apresenta-se 

inconcebível a negativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamados, portanto, prover os meios 

necessários para realizar o exame pleiteado pela parte autora, de acordo 

com o pedido médico. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, promovam o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados – fornecendo 03 injeções intravitreas de LUCENTIS OU 

EYLLIA. Verifica-se que, as reclamadas foram intimadas para cumprir a 

decisão liminar judicial, há quase 02 anos, não tendo cumprido tal 

determinação, mesmo após a ratificação da liminar. A autora anexou 

orçamento dos procedimentos cirúrgicos, fornecidos pelo Dr. Rodrigo 

Sanches Oliveira, CRM 5884/MT, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais). Isso posto, a requerimento da parte autora e sem dar 

ciência prévia do ato à pessoa jurídica de direito público interno requerida, 

por ser medida idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, 

art. 301 -, DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) 

confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, necessário 

para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito público interno, 

no que tange às demandas que tenham por objeto o acesso às ações e 

aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de Saúde – CNGC, art. 

1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados indisponíveis, caso 

existentes; b) que se aguarde no escaninho de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências. Nos termos de expediente 

encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso n. 0017733-40.2016.811.0000 e Ofício n. 16/GSF/SEFAZ/2016, há 

orientação para que os mandamentos de bloqueios de valores, cujo 

cumprimento deva ser realizado por meio de oficial de justiça, sejam 

direcionadas para a conta corrente n. 1042676-0, agência n. 3834-2, 

Banco do Brasil S.A. - BB ou para a Conta Única do Tesouro do Estado n. 

1010100-4, agência n. 3834, Banco do Brasil – BB, sendo que os 

efetuados pelo Sistema de Informações ao Banco Central – 

SISBACEN/BACENJUD – serão direcionados ao CNPJ/MF n. 

03.507.415/0001-44, do Estado de Mato Grosso. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000155-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSMAR ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANO MORAL E IMATERIAL, movida por JOSMAR ALVES DE SOUZA em 

desfavor de BRADESCO CARTÕES. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 330, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Não havendo preliminares passo a analisar o 

mérito. Pretende a parte autora a declaração de inexistência de débitos e 

reparação por dano extrapatrimonial decorrente de cobrança indevida 

referente à fatura de cartão de crédito não solicitado. Pelo que se extrai 

da inicial e dos documentos que a acompanham, a parte autora recebeu 

cobrança referente à utilização de cartão de crédito de ordem da parte 

promovida, no entanto, alega que jamais solicitou, ou utilizou tal serviço. 

Por outro lado, na peça contestatória a parte ré expõe que o débito é 

regular, eis que devidamente contratado os serviços da empresa, agindo, 

portanto, no exercício regular de seu direito. No entanto, com a 

contestação não veio nenhum documento que comprove a legitimidade da 

referida cobrança. Pelo contrário, do ônus da prova esta não se 

desincumbiu, vez que, a contestação foi apresentada carecendo de 

documentos que contrariem as alegações da parte autora, mormente 

porque a parte reclamada nem ao menos comprovou a contratação do 

referido cartão. Não obstante, o envio de cartão de crédito pela instituição 

financeira, sem autorização nem solicitação do cliente, é prática 

considerada abusiva, conforme artigo 39, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, incorreta foi à conduta da parte promovida em 

efetuar cobrança de serviço não contratado, bem como deixar de 

solucionar o problema administrativamente, fazendo com que a parte 

reclamante suportasse todos os percalços advindos da má prestação de 

seus serviços, tendo que pagar para não ter seu nome negativado. Dessa 

forma, declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 

Quanto ao dano material entendo devidamente comprovado, uma vez que 

o autor pagou o valor de R$ 66,68 (sessenta e sei reais e sessenta e oito 

centavos), por serviço que não contratou ou utilizou. A jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011. Mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que para que haja a 

devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação 

de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, 

que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento 

pelo consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Verifica-se que os 3 requisitos 

restam demonstrados nos autos, posto que a requerida não comprovou a 

contratação do cartão de crédito pelo autor, ou ainda que este efetuou o 

desbloqueio do cartão, indevidamente enviado a sua residência, portanto, 

não podendo alegar engano justificável. Resta comprovada a má fé nas 

cobranças realizadas, ensejando direito a restituição em dobro. Quanto à 

alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta 

não merece prosperar, vez que, comprovado o nexo causal, não se exige 

a comprovação do dano, eis que esse é presumido ante a falha na 

prestação de seus serviços. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

SOLICITADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Indenização por danos morais. A 

relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, de 

prestação de serviços financeiros oferecido por instituição financeira, nos 

moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, 

consolidados com a edição da súmula nº 297 quanto às instituições 

financeiras, merecendo aplicação o regramento contido no diploma legal 

especial com relação ao dever de indenizar. Culpa. Desnecessária a 

comprovação da culpa da instituição financeira, por incidente a 

responsabilidade objetiva, em virtude do disposto no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Demonstrado o nexo causal entre o dano 

suportado, oriundo do envio de faturas relativas a cartão de crédito não 

solicitado, com débito em conta de valores não contratados, e a 

ocorrência dos danos afirmados, inequívoco o dever de indenizar pela 

parte apelante. Quantificação. O arbitramento do valor da compensação 

pecuniária pelos danos morais suportados pela parte autora deve ter 

como parâmetros a repercussão do dano e a capacidade econômica do 

ofensor. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70057930265, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/04/2014)(TJ-RS - AC: 70057930265 

RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 29/04/2014, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 07/05/2014). De fato, as cobranças indevidas, violam direitos da 

personalidade de qualquer pessoa, independentemente de idade, sexo, 

grau de escolaridade, etc. Outrossim, as dificuldades e incômodos com os 

quais o consumidor se depara ao tentar resolver os problemas 

diretamente com o fornecedor, agravam ainda mais a situação, não 

restando dúvidas que ficou configurado o dano moral no presente caso. 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais. Nesta esteira “a 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - DECLARAR a inexistência do débito, objeto 

da lide. - CONDENAR a parte ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a 

título de dano moral o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar o reclamante, já em 

dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor 

de R$ 133,36 (cento e trinta e três reais e trinta e seis centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de março de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga 
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_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000155-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSMAR ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANO MORAL E IMATERIAL, movida por JOSMAR ALVES DE SOUZA em 

desfavor de BRADESCO CARTÕES. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 330, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Não havendo preliminares passo a analisar o 

mérito. Pretende a parte autora a declaração de inexistência de débitos e 

reparação por dano extrapatrimonial decorrente de cobrança indevida 

referente à fatura de cartão de crédito não solicitado. Pelo que se extrai 

da inicial e dos documentos que a acompanham, a parte autora recebeu 

cobrança referente à utilização de cartão de crédito de ordem da parte 

promovida, no entanto, alega que jamais solicitou, ou utilizou tal serviço. 

Por outro lado, na peça contestatória a parte ré expõe que o débito é 

regular, eis que devidamente contratado os serviços da empresa, agindo, 

portanto, no exercício regular de seu direito. No entanto, com a 

contestação não veio nenhum documento que comprove a legitimidade da 

referida cobrança. Pelo contrário, do ônus da prova esta não se 

desincumbiu, vez que, a contestação foi apresentada carecendo de 

documentos que contrariem as alegações da parte autora, mormente 

porque a parte reclamada nem ao menos comprovou a contratação do 

referido cartão. Não obstante, o envio de cartão de crédito pela instituição 

financeira, sem autorização nem solicitação do cliente, é prática 

considerada abusiva, conforme artigo 39, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, incorreta foi à conduta da parte promovida em 

efetuar cobrança de serviço não contratado, bem como deixar de 

solucionar o problema administrativamente, fazendo com que a parte 

reclamante suportasse todos os percalços advindos da má prestação de 

seus serviços, tendo que pagar para não ter seu nome negativado. Dessa 

forma, declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 

Quanto ao dano material entendo devidamente comprovado, uma vez que 

o autor pagou o valor de R$ 66,68 (sessenta e sei reais e sessenta e oito 

centavos), por serviço que não contratou ou utilizou. A jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011. Mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que para que haja a 

devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação 

de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, 

que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento 

pelo consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Verifica-se que os 3 requisitos 

restam demonstrados nos autos, posto que a requerida não comprovou a 

contratação do cartão de crédito pelo autor, ou ainda que este efetuou o 

desbloqueio do cartão, indevidamente enviado a sua residência, portanto, 

não podendo alegar engano justificável. Resta comprovada a má fé nas 

cobranças realizadas, ensejando direito a restituição em dobro. Quanto à 

alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta 

não merece prosperar, vez que, comprovado o nexo causal, não se exige 

a comprovação do dano, eis que esse é presumido ante a falha na 

prestação de seus serviços. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

SOLICITADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Indenização por danos morais. A 

relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, de 

prestação de serviços financeiros oferecido por instituição financeira, nos 

moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, 

consolidados com a edição da súmula nº 297 quanto às instituições 

financeiras, merecendo aplicação o regramento contido no diploma legal 

especial com relação ao dever de indenizar. Culpa. Desnecessária a 

comprovação da culpa da instituição financeira, por incidente a 

responsabilidade objetiva, em virtude do disposto no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Demonstrado o nexo causal entre o dano 

suportado, oriundo do envio de faturas relativas a cartão de crédito não 

solicitado, com débito em conta de valores não contratados, e a 

ocorrência dos danos afirmados, inequívoco o dever de indenizar pela 

parte apelante. Quantificação. O arbitramento do valor da compensação 

pecuniária pelos danos morais suportados pela parte autora deve ter 

como parâmetros a repercussão do dano e a capacidade econômica do 

ofensor. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70057930265, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/04/2014)(TJ-RS - AC: 70057930265 

RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 29/04/2014, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 07/05/2014). De fato, as cobranças indevidas, violam direitos da 

personalidade de qualquer pessoa, independentemente de idade, sexo, 

grau de escolaridade, etc. Outrossim, as dificuldades e incômodos com os 

quais o consumidor se depara ao tentar resolver os problemas 

diretamente com o fornecedor, agravam ainda mais a situação, não 

restando dúvidas que ficou configurado o dano moral no presente caso. 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais. Nesta esteira “a 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - DECLARAR a inexistência do débito, objeto 

da lide. - CONDENAR a parte ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a 

título de dano moral o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar o reclamante, já em 

dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor 

de R$ 133,36 (cento e trinta e três reais e trinta e seis centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 
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Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de março de 2018. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-56.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000151-56.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADVALDO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por ADVALDO 

OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural – R$ 14.712,08 

(quatorze mil, setecentos e doze reais e oito centavos) -, uma vez que 

proprietário de imóvel rural que não tinha energia elétrica quando da 

aquisição, as buscas da fornecedora resultavam na falta de previsão de 

eletrificação, fê-lo por conta própria no ano de 2000 e afirma de gastou o 

valor/importe pleiteado, bem como deveria a obra ter sido custeada pela 

reclamada, quem estaria obrigada a ressarcir por isso. A parte adversa foi 

citada/intimada e a audiência de conciliação realizada sem acordo entre 

elas. Alega o autor que a requerida encaminhou Contrato de Incorporação 

de Rede Elétrica Particular, no qual o autor transfere a posse de sua rede 

elétrica privada para a requerida sem nenhuma restituição, não tendo 

aceitado a incorporação, não assinando o documento. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte 

reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte, não sendo o 

procedimento automático, assim como não ter a parte reclamante 

comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, anexando documentos 

informais, a qual foi impugnada pela parte reclamante, que reiterou os 

pedidos. 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. A parte reclamante busca/objetiva entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural, contudo a 

concessionária de energia elétrica pugna pela improcedência, nada 

alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. A parte autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento 

em que requer a condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor 

indicado na exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de 

sua propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária 

de energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 
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rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada ou por ambos na época, arcando 

indevidamente a parte reclamante com a parcela que seria da parte 

adversa, inclusive indicando expressamente qual seria esse valor, diante 

da necessidade de pedido e sentença líquidos nas ações em curso 

perante o Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/1995, art. 38, parágrafo 

único, e art. 52, I. Pelo contrário, aparentemente a rede/linha de 

eletrificação rural objeto da ação seria exclusiva e feita para atender a 

parte reclamante, cuja previsão legal quando da alegada realização da 

obra era de custeio por si – Decreto n. 41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ 

já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. A Lei n. 10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação 

pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus 

patrimônios, das redes particulares de energia elétrica que não 

dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro 

de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em 

que sejam transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, 

sendo regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de 

que partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 
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caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar e orçamentos atuais de quanto custaria a 

lista de materiais, bem como em alegar que a obra fora nele realizada, 

contudo nada existe que demonstre o efetivo pagamento/custeio dela na 

época, a avaliação atual das instalações e, diante disso, o cálculo na 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 23 de março de 

2 0 1 8 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000151-56.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADVALDO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por ADVALDO 

OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural – R$ 14.712,08 

(quatorze mil, setecentos e doze reais e oito centavos) -, uma vez que 

proprietário de imóvel rural que não tinha energia elétrica quando da 

aquisição, as buscas da fornecedora resultavam na falta de previsão de 

eletrificação, fê-lo por conta própria no ano de 2000 e afirma de gastou o 

valor/importe pleiteado, bem como deveria a obra ter sido custeada pela 

reclamada, quem estaria obrigada a ressarcir por isso. A parte adversa foi 

citada/intimada e a audiência de conciliação realizada sem acordo entre 

elas. Alega o autor que a requerida encaminhou Contrato de Incorporação 

de Rede Elétrica Particular, no qual o autor transfere a posse de sua rede 

elétrica privada para a requerida sem nenhuma restituição, não tendo 

aceitado a incorporação, não assinando o documento. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte 

reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte, não sendo o 

procedimento automático, assim como não ter a parte reclamante 

comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, anexando documentos 

informais, a qual foi impugnada pela parte reclamante, que reiterou os 

pedidos. 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. A parte reclamante busca/objetiva entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural, contudo a 

concessionária de energia elétrica pugna pela improcedência, nada 

alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. A parte autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento 

em que requer a condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor 

indicado na exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de 

sua propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária 

de energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 
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como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada ou por ambos na época, arcando 

indevidamente a parte reclamante com a parcela que seria da parte 

adversa, inclusive indicando expressamente qual seria esse valor, diante 

da necessidade de pedido e sentença líquidos nas ações em curso 

perante o Juizado Especial Cível – Lei n. 9.099/1995, art. 38, parágrafo 

único, e art. 52, I. Pelo contrário, aparentemente a rede/linha de 

eletrificação rural objeto da ação seria exclusiva e feita para atender a 

parte reclamante, cuja previsão legal quando da alegada realização da 

obra era de custeio por si – Decreto n. 41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ 

já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. A Lei n. 10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação 

pelas concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus 

patrimônios, das redes particulares de energia elétrica que não 

dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro 

de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em 

que sejam transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, 

sendo regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de 

que partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 
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estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar e orçamentos atuais de quanto custaria a 

lista de materiais, bem como em alegar que a obra fora nele realizada, 

contudo nada existe que demonstre o efetivo pagamento/custeio dela na 

época, a avaliação atual das instalações e, diante disso, o cálculo na 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 23 de março de 

2 0 1 8 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000051-04.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS AURELIO 

GONZAGA REQUERIDO: ITAMAR FERNANDES DA SILVA, LUCIANA 

PEREIRA VAZ PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE AUTOMOTIVO 

proposta por MARCOS AURELIO GONZAGA em face de ITAMAR 

FERNANDES DA SILVA E LUCIANA PEREIRA VAZ. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. É o relatório. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código 

de Processo Civil. Em síntese o reclamante requer a reparação dos danos 

que sofreu em seu veículo, em razão de colisão na data de 17 de junho de 

2016, provocada por uma motocicleta que era conduzida pelo menor 

Y.C.V. da Silva, filho dos requeridos. As partes foram devidamente 

intimadas para comparecer a audiência de conciliação, contudo, a 

requerida LUCIANA PEREIRA VAZ, deixou de comparecer a solenidade (id. 

10065507), bem como não apresentou contestação. Prevê o artigo 336 do 

Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, 

toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende 

produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que “ao 

réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição 

inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não 

cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e intimada, 

conforme certidão, não compareceu à audiência de conciliação e 

tampouco contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das razões de 

mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos 

da revelia, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, os 

quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

requerente, acarretando, por conseguinte, as consequências jurídicas 

apontadas na petição inicial. DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA 

LUCIANA PEREIRA VAZ. Passo a analisar a preliminar suscitada pelo 

requerido ITAMAR FERNANDES DA SILVA. Em sede de preliminares alega 

o requerido, ilegitimidade passiva, uma vez que não tem a guarda do 

menor envolvido no sinistro, ficando a guarda de direito com a genitora, 

anexando termo de acordo judicial (id. 9257116), contudo, a preliminar não 

merece prosperar. Em caso de divórcio/separação, caso haja guarda 

compartilhada ambos responderão de forma solidária. Na guarda unilateral, 

o pai, a mãe ou ambos, que estejam na companhia e vigilância do filho que 

acabou de cometer o delito serão responsabilizados. O genitor só ficará 

isento de responsabilidade se estiver impedido de dirigir sua autoridade 

sobre o filho, pode ser que este ainda esteja submetido à autoridade do 

pai/mãe, mesmo que ele (a) não possua a guarda, vai depender muito do 

caso em tela. Verifica-se nos autos que apesar da guarda ter 

permanecido com a genitora, o genitor continua exercendo sua autoridade 

sobre o menor, sendo que residem na mesma cidade e este passa os 

finais de semana com o genitor, conforme termo de acordo, portanto, não 

cabe ao genitor tentar se eximir de sua responsabilidade. Constata-se 

esse fato no teor do artigo 1.583, § 5º, do Código Civil de 2002: “A guarda 

unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 

interesses dos filhos”. Mesmo separados, os antigos cônjuges continuam 

sendo pai e mãe, acima de qualquer outra coisa, devendo zelar pelo 

bem-estar dos filhos e garantir a continuidade do poder familiar. A 

responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro (haftung 

por conta de schuld alheio) que esteja sob a guarda do agente e, ainda, de 

danos causados por coisas e animais que lhe pertençam. Já o nexo 

causal é a relação necessária, o vínculo lógico, entre a conduta e o 

evento danoso por ela causado. Trata-se da relação lógica de causa e 

efeito. Para ocorrer necessidade de indenização, no campo da 

responsabilidade subjetiva, que é a regra no direito civil, existe a 

necessidade de se provar culpa em sentido amplo, que abrange o dolo e a 

culpa em sentido estrito. Importante lembrar que o fato de os pais 

entregarem a chave do automóvel ao filho sem habilitação para dirigir ou 

mesmo que este as pegue sem autorização, já caracteriza a 

responsabilidade. A vítima só precisa provar o nexo de causalidade entre 

o dano sofrido e a conduta culposa do menor. Conforme consta no Boletim 

de Ocorrência (id. 5838035), a guarnição da polícia se deslocou ao local 

do acidente e constatou que o requerente foi surpreendido com uma 

colisão na porta do lado direito de seu veículo do autor, o que demonstra a 

irregularidade da ultrapassagem feita pelo menor. Analisando detidamente 

os fatos alegados tanto pela parte autora, como também pela defesa, em 

cotejo com os documentos, tenho que razão assiste a parte autora. No 

caso dos autos, restou incontroversa a dinâmica do acidente, pelo qual 

adveio os danos ao veículo do requerente retratados no Boletim de 
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Ocorrência policial. Pela sistemática da Responsabilidade Civil prevista no 

ordenamento jurídico entendo que os requeridos não elidiram o fato de 

serem os responsáveis pelo acidente, nada trouxeram aos autos em 

sentido contrário à versão da inicial, não comprovando a alegação de 

culpa exclusiva da vítima. Portanto, responde as partes requeridas pelos 

danos causados ao veículo da parte autora. No tocante aos danos 

materiais, entendo que prejuízo restou demonstrado pelos orçamentos 

acostado na inicial que condizem com a extensão dos danos, não 

havendo que se falar em percentual de 10% conforme alegado na 

contestação. De rigor o reconhecimento de culpa exclusiva dos 

Demandados pelos danos materiais causados ao Requerente nos moldes 

indicados na peça inaugural, tendo em vista que não há impugnação do 

Réu em relação às peças e serviços discriminados, bem como ausente 

qualquer assertiva contrária aos valores destacados na exordial. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – com fundamento no art. 487, I do CPC, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA 

DA REQUERIDA LUCIANA PEREIRA VAZ. - CONDENAR SOLIDARIAMENTE 

OS RECLAMADOS a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos 

reais), corrigido monetariamente a partir do prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 22 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _________________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-04.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEREIRA VAZ (REQUERIDO)

ITAMAR FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000051-04.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS AURELIO 

GONZAGA REQUERIDO: ITAMAR FERNANDES DA SILVA, LUCIANA 

PEREIRA VAZ PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE AUTOMOTIVO 

proposta por MARCOS AURELIO GONZAGA em face de ITAMAR 

FERNANDES DA SILVA E LUCIANA PEREIRA VAZ. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. É o relatório. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código 

de Processo Civil. Em síntese o reclamante requer a reparação dos danos 

que sofreu em seu veículo, em razão de colisão na data de 17 de junho de 

2016, provocada por uma motocicleta que era conduzida pelo menor 

Y.C.V. da Silva, filho dos requeridos. As partes foram devidamente 

intimadas para comparecer a audiência de conciliação, contudo, a 

requerida LUCIANA PEREIRA VAZ, deixou de comparecer a solenidade (id. 

10065507), bem como não apresentou contestação. Prevê o artigo 336 do 

Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, 

toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende 

produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que “ao 

réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição 

inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não 

cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e intimada, 

conforme certidão, não compareceu à audiência de conciliação e 

tampouco contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das razões de 

mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos 

da revelia, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, os 

quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

requerente, acarretando, por conseguinte, as consequências jurídicas 

apontadas na petição inicial. DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA 

LUCIANA PEREIRA VAZ. Passo a analisar a preliminar suscitada pelo 

requerido ITAMAR FERNANDES DA SILVA. Em sede de preliminares alega 

o requerido, ilegitimidade passiva, uma vez que não tem a guarda do 

menor envolvido no sinistro, ficando a guarda de direito com a genitora, 

anexando termo de acordo judicial (id. 9257116), contudo, a preliminar não 

merece prosperar. Em caso de divórcio/separação, caso haja guarda 

compartilhada ambos responderão de forma solidária. Na guarda unilateral, 

o pai, a mãe ou ambos, que estejam na companhia e vigilância do filho que 

acabou de cometer o delito serão responsabilizados. O genitor só ficará 

isento de responsabilidade se estiver impedido de dirigir sua autoridade 

sobre o filho, pode ser que este ainda esteja submetido à autoridade do 

pai/mãe, mesmo que ele (a) não possua a guarda, vai depender muito do 

caso em tela. Verifica-se nos autos que apesar da guarda ter 

permanecido com a genitora, o genitor continua exercendo sua autoridade 

sobre o menor, sendo que residem na mesma cidade e este passa os 

finais de semana com o genitor, conforme termo de acordo, portanto, não 

cabe ao genitor tentar se eximir de sua responsabilidade. Constata-se 

esse fato no teor do artigo 1.583, § 5º, do Código Civil de 2002: “A guarda 

unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 

interesses dos filhos”. Mesmo separados, os antigos cônjuges continuam 

sendo pai e mãe, acima de qualquer outra coisa, devendo zelar pelo 

bem-estar dos filhos e garantir a continuidade do poder familiar. A 

responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro (haftung 

por conta de schuld alheio) que esteja sob a guarda do agente e, ainda, de 

danos causados por coisas e animais que lhe pertençam. Já o nexo 

causal é a relação necessária, o vínculo lógico, entre a conduta e o 

evento danoso por ela causado. Trata-se da relação lógica de causa e 

efeito. Para ocorrer necessidade de indenização, no campo da 

responsabilidade subjetiva, que é a regra no direito civil, existe a 

necessidade de se provar culpa em sentido amplo, que abrange o dolo e a 

culpa em sentido estrito. Importante lembrar que o fato de os pais 

entregarem a chave do automóvel ao filho sem habilitação para dirigir ou 

mesmo que este as pegue sem autorização, já caracteriza a 

responsabilidade. A vítima só precisa provar o nexo de causalidade entre 

o dano sofrido e a conduta culposa do menor. Conforme consta no Boletim 

de Ocorrência (id. 5838035), a guarnição da polícia se deslocou ao local 

do acidente e constatou que o requerente foi surpreendido com uma 

colisão na porta do lado direito de seu veículo do autor, o que demonstra a 
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irregularidade da ultrapassagem feita pelo menor. Analisando detidamente 

os fatos alegados tanto pela parte autora, como também pela defesa, em 

cotejo com os documentos, tenho que razão assiste a parte autora. No 

caso dos autos, restou incontroversa a dinâmica do acidente, pelo qual 

adveio os danos ao veículo do requerente retratados no Boletim de 

Ocorrência policial. Pela sistemática da Responsabilidade Civil prevista no 

ordenamento jurídico entendo que os requeridos não elidiram o fato de 

serem os responsáveis pelo acidente, nada trouxeram aos autos em 

sentido contrário à versão da inicial, não comprovando a alegação de 

culpa exclusiva da vítima. Portanto, responde as partes requeridas pelos 

danos causados ao veículo da parte autora. No tocante aos danos 

materiais, entendo que prejuízo restou demonstrado pelos orçamentos 

acostado na inicial que condizem com a extensão dos danos, não 

havendo que se falar em percentual de 10% conforme alegado na 

contestação. De rigor o reconhecimento de culpa exclusiva dos 

Demandados pelos danos materiais causados ao Requerente nos moldes 

indicados na peça inaugural, tendo em vista que não há impugnação do 

Réu em relação às peças e serviços discriminados, bem como ausente 

qualquer assertiva contrária aos valores destacados na exordial. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – com fundamento no art. 487, I do CPC, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA 

DA REQUERIDA LUCIANA PEREIRA VAZ. - CONDENAR SOLIDARIAMENTE 

OS RECLAMADOS a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos 

reais), corrigido monetariamente a partir do prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 22 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _________________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-64.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DENERVAL ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000047-64.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DENERVAL ROCHA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Projeto de Sentença Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS, movida por DENERVAL ROCHA DA SILVA em desfavor de 

BRADESCO CARTÕES S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte 

adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o 

mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise 

do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que teve seu nome negativado 

indevidamente, uma vez que, não possui débitos junto a requerida. Diante 

dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em contestação 

defende a regularidade na prestação de seus serviços, ausência do 

dever de indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita praticada, 

tendo o autor assinado “instrumento particular de confissão de dívidas” 

(id. 8300037), em momento posterior a contestação. O reclamante alega 

preclusão não podendo a reclamada anexar os documentos após a 

juntada de contestação, contudo é entendimento que é possível a juntada 

de documentos posteriormente desde que seja garantido o contraditório e 

ampla defesa, oportunizando a outra parte a se manifestar, o que fora 

feito nos autos. Nesse sentido: "DOCUMENTO. JUNTADA APÓS A INICIAL 

E A DEFESA. POSSIBILIDADE.- Somente os documentos tidos como 

indispensáveis é que devem acompanhar a inicial e a contestação; os 

demais podem ser oferecidos em outras fases, desde que ouvida a parte 

contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o propósito 

de surpreender o Juízo. Precedentes." (Resp 183.056, Ministro BARROS 

MONTEIRO) Sendo assim, considerando os documentos anexados os 

quais comprovam que o autor contratou com a requerida, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que levem 

à configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Pelo 

contrário, observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, notadamente, 

CONTRATO devidamente assinado pelo reclamante de confissão de 

dívida, o qual foi dividido em 03 parcelas, coincidindo as datas com a data 

do débito que gerou a negativação, comprovando a relação contratual 

entre as partes. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 
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9.099/95. Araputanga-MT, 20 de março de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-64.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DENERVAL ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000047-64.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DENERVAL ROCHA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Projeto de Sentença Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS, movida por DENERVAL ROCHA DA SILVA em desfavor de 

BRADESCO CARTÕES S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte 

adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o 

mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise 

do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que teve seu nome negativado 

indevidamente, uma vez que, não possui débitos junto a requerida. Diante 

dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em contestação 

defende a regularidade na prestação de seus serviços, ausência do 

dever de indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita praticada, 

tendo o autor assinado “instrumento particular de confissão de dívidas” 

(id. 8300037), em momento posterior a contestação. O reclamante alega 

preclusão não podendo a reclamada anexar os documentos após a 

juntada de contestação, contudo é entendimento que é possível a juntada 

de documentos posteriormente desde que seja garantido o contraditório e 

ampla defesa, oportunizando a outra parte a se manifestar, o que fora 

feito nos autos. Nesse sentido: "DOCUMENTO. JUNTADA APÓS A INICIAL 

E A DEFESA. POSSIBILIDADE.- Somente os documentos tidos como 

indispensáveis é que devem acompanhar a inicial e a contestação; os 

demais podem ser oferecidos em outras fases, desde que ouvida a parte 

contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o propósito 

de surpreender o Juízo. Precedentes." (Resp 183.056, Ministro BARROS 

MONTEIRO) Sendo assim, considerando os documentos anexados os 

quais comprovam que o autor contratou com a requerida, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que levem 

à configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Pelo 

contrário, observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, notadamente, 

CONTRATO devidamente assinado pelo reclamante de confissão de 

dívida, o qual foi dividido em 03 parcelas, coincidindo as datas com a data 

do débito que gerou a negativação, comprovando a relação contratual 

entre as partes. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 20 de março de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000043-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação de Reclamação com 

pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por RENATO 

AVELINO PEREIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 330, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Preliminares - Ilegitimidade ativa Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade, pois de acordo com a Teoria da Asserção, o exame in 

statu assertionis é realizado até o momento em que se inicia a produção 

de provas. Iniciado esse momento, fala-se em mérito da causa e o 

julgamento não pode mais ser de carência de ação, mas sim de 

procedência ou improcedência do pedido. Para que alguém tenha 

legitimidade para a causa, basta que tal decorra da narrativa da exordial e 

a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. Ademais os 

documentos anexados pelo autor, tais como declaração de seu genitor 

reconhecida em cartório, são capazes de demonstrar a legitimidade ativa. 

Segundo a Teoria de Enrico Tullio Liebman, adotada pelo Código de 

Processo Civil, dentro de um conceito evidentemente abstrato do direito de 

agir, a legitimação fica no campo da afirmação e o mérito no campo da 
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prova. - Incompetência do Juizado Especial Civil - Perícia No presente 

caso, entendo não haver necessidade de perícia técnica, sendo as 

provas carreadas ao feito suficientes para o julgamento da lide. Destarte, 

rechaço a preliminar suscitada. Passo a analisa o mérito. A parte autora 

requer a condenação da parte ré a compensar o dano material e moral 

suportado, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua propriedade na voltagem 220, sem qualquer comunicação 

prévia, que perdurou por um período de 05 dias, ocasionando a perca de 

791 litros e leite, que estragaram devido a necessidade do funcionamento 

do refrigerador. Argumenta que a voltagem 220 é utilizada para 

funcionamento dos aparelhos no curral, onde o autor realiza trabalho no 

manejo de vaca leiteira. Afirma que, entrou em contato com a requerida 

inúmeras vezes, sendo que lhe foi prometido solução no prazo de 07 

horas, o que não ocorreu, anexa inúmeros protocolos de ligação. A parte 

reclamada em sua defesa alega a inexistência de ato ilícito e necessidade 

de intervenção emergencial em razão de defeito na rede. Argumenta que 

não há comprovação dos danos materiais supostamente sofridos pela 

parte autora, tampouco danos morais. Por fim, pugna pela improcedência 

da demanda. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcialmente assiste à parte autora. 

Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte ré em sua 

defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos eventos 

narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu do seu ônus probatório – 

art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de trazer aos autos qualquer prova 

capaz de afastar o nexo de causalidade e corroborar as suas alegações 

defensivas. Em contestação a reclamada confessa que houve uma 

intervenção emergencial na rede de energia elétrica, na referida data, 

contudo, não comprova a necessidade da intervenção, bem como não 

comprova a data e horário de restabelecimento. Do mesmo modo, não 

comprovou a correta prestação dos serviços, tampouco a culpa 

concorrente da parte autora, pois, como dito, não carreou aos autos 

nenhum documento apto a comprovar a veracidade de suas alegações, 

bem como, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Incontroverso que houve 

falha na prestação de seus serviços, pois, cabe a esta como prestadora 

de serviços, que, aliás, recebe por tais serviços, manter a rede em 

perfeito funcionamento, bem como solucionar os eventuais problemas, 

com a maior brevidade possível, por se tratar de um serviço essencial. A 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Dessa 

forma, e diante da responsabilidade objetiva da empresa concessionária 

de serviço público, nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem 

como da comprovação dos danos e do nexo causal, deve ser 

reconhecido o dever de indenizar os prejuízos suportados pela parte 

demandante. No tocante ao dano material, é de se destacar, que conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. 

Contudo, o autor não comprou nos autos que de fato houve a perda dos 

791 litros de leite, anexado apenas holerite que não comprova os valores 

alegados. Por tal motivo, indefiro o pedido de dano material. Com relação 

ao dano moral, da mesma maneira entendo que razão assiste a parte 

autora diante da gravidade dos fatos, bem como do descaso demonstrado 

pela requerida que não comprovou ter prestado a devida assistência à 

parte autora, necessitando realizar incontáveis ligações e reclamações. A 

reclamada alega que realizou o restabelecimento nos termos da lei, 

contudo, o que justificaria a necessidade de o autor realizar mais de 22 

ligações, senão a ausência do restabelecimento da energia elétrica. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A 

situação causou angústia e sofrimento na parte autora, afetando o seu 

bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa, 

que não necessita da sua comprovação, visto que existe em decorrência 

do próprio evento. No tocante ao valor da indenização, deve-se levar em 

conta o caráter sancionatório e inibitório da condenação, mas sem 

levar-se ao enriquecimento indevido de quem o pleiteia motivo pelo qual o 

valor arbitrado não deve ultrapassar os limites do razoável. Por todo o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título 

de dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de março de 2018. AISI ANNE 

L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000043-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação de Reclamação com 

pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por RENATO 

AVELINO PEREIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei 9.099/1995. Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 330, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Preliminares - Ilegitimidade ativa Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade, pois de acordo com a Teoria da Asserção, o exame in 

statu assertionis é realizado até o momento em que se inicia a produção 

de provas. Iniciado esse momento, fala-se em mérito da causa e o 

julgamento não pode mais ser de carência de ação, mas sim de 

procedência ou improcedência do pedido. Para que alguém tenha 
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legitimidade para a causa, basta que tal decorra da narrativa da exordial e 

a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. Ademais os 

documentos anexados pelo autor, tais como declaração de seu genitor 

reconhecida em cartório, são capazes de demonstrar a legitimidade ativa. 

Segundo a Teoria de Enrico Tullio Liebman, adotada pelo Código de 

Processo Civil, dentro de um conceito evidentemente abstrato do direito de 

agir, a legitimação fica no campo da afirmação e o mérito no campo da 

prova. - Incompetência do Juizado Especial Civil - Perícia No presente 

caso, entendo não haver necessidade de perícia técnica, sendo as 

provas carreadas ao feito suficientes para o julgamento da lide. Destarte, 

rechaço a preliminar suscitada. Passo a analisa o mérito. A parte autora 

requer a condenação da parte ré a compensar o dano material e moral 

suportado, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua propriedade na voltagem 220, sem qualquer comunicação 

prévia, que perdurou por um período de 05 dias, ocasionando a perca de 

791 litros e leite, que estragaram devido a necessidade do funcionamento 

do refrigerador. Argumenta que a voltagem 220 é utilizada para 

funcionamento dos aparelhos no curral, onde o autor realiza trabalho no 

manejo de vaca leiteira. Afirma que, entrou em contato com a requerida 

inúmeras vezes, sendo que lhe foi prometido solução no prazo de 07 

horas, o que não ocorreu, anexa inúmeros protocolos de ligação. A parte 

reclamada em sua defesa alega a inexistência de ato ilícito e necessidade 

de intervenção emergencial em razão de defeito na rede. Argumenta que 

não há comprovação dos danos materiais supostamente sofridos pela 

parte autora, tampouco danos morais. Por fim, pugna pela improcedência 

da demanda. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcialmente assiste à parte autora. 

Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte ré em sua 

defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos eventos 

narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu do seu ônus probatório – 

art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de trazer aos autos qualquer prova 

capaz de afastar o nexo de causalidade e corroborar as suas alegações 

defensivas. Em contestação a reclamada confessa que houve uma 

intervenção emergencial na rede de energia elétrica, na referida data, 

contudo, não comprova a necessidade da intervenção, bem como não 

comprova a data e horário de restabelecimento. Do mesmo modo, não 

comprovou a correta prestação dos serviços, tampouco a culpa 

concorrente da parte autora, pois, como dito, não carreou aos autos 

nenhum documento apto a comprovar a veracidade de suas alegações, 

bem como, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Incontroverso que houve 

falha na prestação de seus serviços, pois, cabe a esta como prestadora 

de serviços, que, aliás, recebe por tais serviços, manter a rede em 

perfeito funcionamento, bem como solucionar os eventuais problemas, 

com a maior brevidade possível, por se tratar de um serviço essencial. A 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Dessa 

forma, e diante da responsabilidade objetiva da empresa concessionária 

de serviço público, nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem 

como da comprovação dos danos e do nexo causal, deve ser 

reconhecido o dever de indenizar os prejuízos suportados pela parte 

demandante. No tocante ao dano material, é de se destacar, que conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. 

Contudo, o autor não comprou nos autos que de fato houve a perda dos 

791 litros de leite, anexado apenas holerite que não comprova os valores 

alegados. Por tal motivo, indefiro o pedido de dano material. Com relação 

ao dano moral, da mesma maneira entendo que razão assiste a parte 

autora diante da gravidade dos fatos, bem como do descaso demonstrado 

pela requerida que não comprovou ter prestado a devida assistência à 

parte autora, necessitando realizar incontáveis ligações e reclamações. A 

reclamada alega que realizou o restabelecimento nos termos da lei, 

contudo, o que justificaria a necessidade de o autor realizar mais de 22 

ligações, senão a ausência do restabelecimento da energia elétrica. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A 

situação causou angústia e sofrimento na parte autora, afetando o seu 

bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa, 

que não necessita da sua comprovação, visto que existe em decorrência 

do próprio evento. No tocante ao valor da indenização, deve-se levar em 

conta o caráter sancionatório e inibitório da condenação, mas sem 

levar-se ao enriquecimento indevido de quem o pleiteia motivo pelo qual o 

valor arbitrado não deve ultrapassar os limites do razoável. Por todo o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título 

de dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de março de 2018. AISI ANNE 

L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-80.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIQUESIA SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON GOMES BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000033-80.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JUSCIQUESIA SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: ILSON GOMES BARROS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por JUSCIQUESIA SANTOS MOREIRA em desfavor de 

ILSON GOMES BARROS. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Em 

síntese alega a autora que no ano de 2015 o requerido realizou Boletim de 
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Ocorrência colocando a autora como dona dos cachorros que estavam 

matando suas ovelhas, sendo que sabia que o referido animal pertencia a 

propriedade de sua família, não sendo responsabilidade desta. O 

reclamado propôs ação de indenização contra a autora em 28/10/2015, a 

qual foi julgada improcedente, e em ação proposta no JECRIM, desta 

comarca foi realizada transação penal com o irmão da autora Sr. Misael 

Santos Rebordões, referente aos fatos causados pelos animais. Por fim, 

alega que o requerido agiu de má fé com a propositura da ação, posto 

que, seu irmão teria dito na Delegacia que os animais lhe pertenciam, não 

sendo de responsabilidade da autora, contudo, mesmo assim o requerido 

prosseguiu com a ação indenizatória gerando dano matérias e morais a 

autora. O requerido apresentou contestação alegando preliminar de 

litispendência, ausência de ilícito, dano matéria e moral, uma vez que a 

própria família da autora teria lhe informado que os animais eram de sua 

reponsabilidade. As partes foram instadas a se manifestar sobre o 

interesse de designação de audiência de instrução, tendo a autora se 

manifestado pelo julgamento imediato da lide, e o requerido por meio de 

seu patrono informou que teria interesse na audiência de instrução acaso 

o autor concordasse, o que não fora feito por este, já que se manifestou 

pelo julgamento imediato. Fundamento e decido. Havendo preliminares 

passo a enfrenta-la. Inicialmente, é mister afastar a alegação preliminar de 

litispendência aduzida pela parte demandada, entre o presente feito e os 

autos nº 8010284-09.2015.811.0038, uma vez que embora as ações se 

refiram às mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos não são 

idênticos. Ademais não prospera a alegação de condenação bis in idem, 

posto que, o reclamado foi condenado em sede recursal em honorários 

sucumbências, e o presente feito versa sobre a condenação por danos 

morais e matérias, não havendo risco de condenação pelo mesmo fato. 

Passo a analisar o mérito. Verifica-se que não há provas de que o 

requerido tenha agido com má fé, o que não dá ensejo a reparação no 

âmbito civil. Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior, “a comunicação de 

suspeita de crime à autoridade policial não é apenas um direito da vítima, é 

também um dever de todo cidadão, a quem compete colaborar na 

persecutio criminis e na apuração da verdade em torno das condutas 

ilícitas ou prenunciadoras de ilicitude penal. Quando, porém, a acusação é 

maldosa ou leviana, torna-se abusiva a provocação da atuação dos 

órgãos repressivos da delinquência e, pelos reflexos altamente negativos 

que produz, o seu efeito jurídico imediato, para o agente, é sua sujeição à 

responsabilidade civil de indenizar o dano moral acarretado à vítima da 

imputação infamante” (Comentários ao Novo Código Civil, vol. III, tomo II, p. 

631, Editora Forense, 2003). Com efeito, a apresentação Boletim de 

Ocorrência bem como de ação indenizatória em desfavor da autora, com o 

fito de que condutas irregulares fossem apuradas e, eventualmente, 

punidas, além de consistir em exercício regular de direito, configura 

demonstração de cidadania, porque permite que atos ilícitos sejam 

investigados e, se o caso, sancionados, o que contribui para a evolução 

social, manutenção da ordem e aplicação da lei. Inolvidável, porém, que há 

limites para a adoção desses procedimentos, que devem sempre estar 

pautados pela honradez e pela intenção de que culpados sejam punidos. 

Conquanto seja certo que, antes da apuração pormenorizada de 

determinadas condutas, não se sabe se, efetivamente, constituem ilícitos, 

civis ou penais, não se pode olvidar que uma delação deve estar 

fundamentada em um mínimo de provas ou de indícios que indiquem a 

possibilidade de responsabilização, sob pena de indevida utilização dos 

órgãos estatais para a perseguição de inocentes, com o fito de satisfazer 

interesses pessoais ou para atingir fins escusos. Não se comprovou que 

foi essa a conduta do requerido na hipótese em apreço, já que ele 

inicialmente fez um Boletim de Ocorrência para que a outra parte fosse 

ouvida, a fim de resolver o ocorrido e ver sanada seus prejuízos, sendo 

que a autora também reside na propriedade onde estão localizados os 

animais, não tendo comprovado há época que os animais não lhe 

pertenciam. Ademais, a autora não demonstrou de forma suficiente os 

danos morais e à imagem alegados, inclusive o fato de que, por conta da 

ação indenizatória proposta pelo requerido teria lhe causado danos em 

sua honra e imagem, ou até mesmo lhe prejudicado em seu trabalho, ônus 

que lhe incumbia. No caso em concreto, segundo o escólio de Rui Stocco, 

“Para que a ofensa moral indenizável se concretize exige-se, além do 

ataque à imagem, ao bom conceito, à personalidade, a causação do abalo 

de crédito ou dor intensa, a reprovabilidade do ato, de modo a se 

converter em denunciação caluniosa.” (Responsabilidade civil e sua 

interpretação jurisprudencial, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, p. 

677). Destarte, tem-se que a conduta praticada pela ré não pode ser 

considerada como ato ilícito, já que se enquadra no exercício legal de um 

direito que lhe é assegurado. Deveras, a atuação da ré, não pode ser 

considerada despropositada e imbuída de má-fé. Não havendo 

comprovação de conduta ilícita, de rigor também a improcedência do 

pedido de dano material, por inexistente o dever de indenizar. Não há, 

portanto, como obrigar a ré a reparar danos morais e matérias. No mesmo 

sentido entende a jurisprudência: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

Procedência parcial da ação - Comunicação de fato tido como delituoso à 

autoridade policial, com a suspeita de autoria imputada ao autor - 

Propositura de ação de Indenização no Juizado Especial Cível, visando 

condenação em danos morais - Comunicação que não enseja, por si só, a 

indenização reclamada - Ausência de comprovação dos alegados danos, 

bem como de má-fé ou culpa dos requeridos na notitia criminis - 

Desatendimento da regra expressa no artigo 333, I, do CPC, o que 

acarreta a improcedência da ação - Sentença reformada - Recurso 

provido. “Com efeito, este E. Tribunal posiciona-se no sentido de que o 

pedido de instauração de inquérito policial (ou a mera comunicação de fato 

delituoso à autoridade policial, como é a hipótese destes autos), por si só, 

não se consubstancia em ato ilícito, nem mesmo quando, posteriormente, 

vem a ser arquivado (o que também ocorreu na situação em exame), de 

sorte que o dever indenizatório surge tão- somente quando o denunciante 

age com má-fé ou culpa, o que não restou evidenciado neste feito [...]Por 

todo o apurado nestes autos, a conduta do réu não se revestiu de caráter 

doloso ou culposo, caracterizando o exercício regular de um direito. Diante 

da ausência de prova no sentido da leviandade inescusável da 

denunciante Ora, não restando comprovada a má-fé dos denunciantes, (e 

aqui apelante tampouco imprudência grave ou leviandade, por ocasião da 

notitia criminis por eles perpetrada - ônus que incumbia ao autor, por força 

da regra do artigo 333, I, do CPC - merece reforma a r. sentença 

guerreada para que se decrete a total improcedência da demanda [...]”. 

(TJ-SP - Apelação Cível nº: 9101992-75.2005.8.26.0000 - Voto nº: 16.913 

– Rel. Des. Salles Rossi – j. 20/09/2011). (grifo nosso). Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fundamento nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Isento de custas e 

honorários nessa fase processual. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 15 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000033-80.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JUSCIQUESIA SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: ILSON GOMES BARROS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por JUSCIQUESIA SANTOS MOREIRA em desfavor de 

ILSON GOMES BARROS. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 
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parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Em 

síntese alega a autora que no ano de 2015 o requerido realizou Boletim de 

Ocorrência colocando a autora como dona dos cachorros que estavam 

matando suas ovelhas, sendo que sabia que o referido animal pertencia a 

propriedade de sua família, não sendo responsabilidade desta. O 

reclamado propôs ação de indenização contra a autora em 28/10/2015, a 

qual foi julgada improcedente, e em ação proposta no JECRIM, desta 

comarca foi realizada transação penal com o irmão da autora Sr. Misael 

Santos Rebordões, referente aos fatos causados pelos animais. Por fim, 

alega que o requerido agiu de má fé com a propositura da ação, posto 

que, seu irmão teria dito na Delegacia que os animais lhe pertenciam, não 

sendo de responsabilidade da autora, contudo, mesmo assim o requerido 

prosseguiu com a ação indenizatória gerando dano matérias e morais a 

autora. O requerido apresentou contestação alegando preliminar de 

litispendência, ausência de ilícito, dano matéria e moral, uma vez que a 

própria família da autora teria lhe informado que os animais eram de sua 

reponsabilidade. As partes foram instadas a se manifestar sobre o 

interesse de designação de audiência de instrução, tendo a autora se 

manifestado pelo julgamento imediato da lide, e o requerido por meio de 

seu patrono informou que teria interesse na audiência de instrução acaso 

o autor concordasse, o que não fora feito por este, já que se manifestou 

pelo julgamento imediato. Fundamento e decido. Havendo preliminares 

passo a enfrenta-la. Inicialmente, é mister afastar a alegação preliminar de 

litispendência aduzida pela parte demandada, entre o presente feito e os 

autos nº 8010284-09.2015.811.0038, uma vez que embora as ações se 

refiram às mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos não são 

idênticos. Ademais não prospera a alegação de condenação bis in idem, 

posto que, o reclamado foi condenado em sede recursal em honorários 

sucumbências, e o presente feito versa sobre a condenação por danos 

morais e matérias, não havendo risco de condenação pelo mesmo fato. 

Passo a analisar o mérito. Verifica-se que não há provas de que o 

requerido tenha agido com má fé, o que não dá ensejo a reparação no 

âmbito civil. Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior, “a comunicação de 

suspeita de crime à autoridade policial não é apenas um direito da vítima, é 

também um dever de todo cidadão, a quem compete colaborar na 

persecutio criminis e na apuração da verdade em torno das condutas 

ilícitas ou prenunciadoras de ilicitude penal. Quando, porém, a acusação é 

maldosa ou leviana, torna-se abusiva a provocação da atuação dos 

órgãos repressivos da delinquência e, pelos reflexos altamente negativos 

que produz, o seu efeito jurídico imediato, para o agente, é sua sujeição à 

responsabilidade civil de indenizar o dano moral acarretado à vítima da 

imputação infamante” (Comentários ao Novo Código Civil, vol. III, tomo II, p. 

631, Editora Forense, 2003). Com efeito, a apresentação Boletim de 

Ocorrência bem como de ação indenizatória em desfavor da autora, com o 

fito de que condutas irregulares fossem apuradas e, eventualmente, 

punidas, além de consistir em exercício regular de direito, configura 

demonstração de cidadania, porque permite que atos ilícitos sejam 

investigados e, se o caso, sancionados, o que contribui para a evolução 

social, manutenção da ordem e aplicação da lei. Inolvidável, porém, que há 

limites para a adoção desses procedimentos, que devem sempre estar 

pautados pela honradez e pela intenção de que culpados sejam punidos. 

Conquanto seja certo que, antes da apuração pormenorizada de 

determinadas condutas, não se sabe se, efetivamente, constituem ilícitos, 

civis ou penais, não se pode olvidar que uma delação deve estar 

fundamentada em um mínimo de provas ou de indícios que indiquem a 

possibilidade de responsabilização, sob pena de indevida utilização dos 

órgãos estatais para a perseguição de inocentes, com o fito de satisfazer 

interesses pessoais ou para atingir fins escusos. Não se comprovou que 

foi essa a conduta do requerido na hipótese em apreço, já que ele 

inicialmente fez um Boletim de Ocorrência para que a outra parte fosse 

ouvida, a fim de resolver o ocorrido e ver sanada seus prejuízos, sendo 

que a autora também reside na propriedade onde estão localizados os 

animais, não tendo comprovado há época que os animais não lhe 

pertenciam. Ademais, a autora não demonstrou de forma suficiente os 

danos morais e à imagem alegados, inclusive o fato de que, por conta da 

ação indenizatória proposta pelo requerido teria lhe causado danos em 

sua honra e imagem, ou até mesmo lhe prejudicado em seu trabalho, ônus 

que lhe incumbia. No caso em concreto, segundo o escólio de Rui Stocco, 

“Para que a ofensa moral indenizável se concretize exige-se, além do 

ataque à imagem, ao bom conceito, à personalidade, a causação do abalo 

de crédito ou dor intensa, a reprovabilidade do ato, de modo a se 

converter em denunciação caluniosa.” (Responsabilidade civil e sua 

interpretação jurisprudencial, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, p. 

677). Destarte, tem-se que a conduta praticada pela ré não pode ser 

considerada como ato ilícito, já que se enquadra no exercício legal de um 

direito que lhe é assegurado. Deveras, a atuação da ré, não pode ser 

considerada despropositada e imbuída de má-fé. Não havendo 

comprovação de conduta ilícita, de rigor também a improcedência do 

pedido de dano material, por inexistente o dever de indenizar. Não há, 

portanto, como obrigar a ré a reparar danos morais e matérias. No mesmo 

sentido entende a jurisprudência: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

Procedência parcial da ação - Comunicação de fato tido como delituoso à 

autoridade policial, com a suspeita de autoria imputada ao autor - 

Propositura de ação de Indenização no Juizado Especial Cível, visando 

condenação em danos morais - Comunicação que não enseja, por si só, a 

indenização reclamada - Ausência de comprovação dos alegados danos, 

bem como de má-fé ou culpa dos requeridos na notitia criminis - 

Desatendimento da regra expressa no artigo 333, I, do CPC, o que 

acarreta a improcedência da ação - Sentença reformada - Recurso 

provido. “Com efeito, este E. Tribunal posiciona-se no sentido de que o 

pedido de instauração de inquérito policial (ou a mera comunicação de fato 

delituoso à autoridade policial, como é a hipótese destes autos), por si só, 

não se consubstancia em ato ilícito, nem mesmo quando, posteriormente, 

vem a ser arquivado (o que também ocorreu na situação em exame), de 

sorte que o dever indenizatório surge tão- somente quando o denunciante 

age com má-fé ou culpa, o que não restou evidenciado neste feito [...]Por 

todo o apurado nestes autos, a conduta do réu não se revestiu de caráter 

doloso ou culposo, caracterizando o exercício regular de um direito. Diante 

da ausência de prova no sentido da leviandade inescusável da 

denunciante Ora, não restando comprovada a má-fé dos denunciantes, (e 

aqui apelante tampouco imprudência grave ou leviandade, por ocasião da 

notitia criminis por eles perpetrada - ônus que incumbia ao autor, por força 

da regra do artigo 333, I, do CPC - merece reforma a r. sentença 

guerreada para que se decrete a total improcedência da demanda [...]”. 

(TJ-SP - Apelação Cível nº: 9101992-75.2005.8.26.0000 - Voto nº: 16.913 

– Rel. Des. Salles Rossi – j. 20/09/2011). (grifo nosso). Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fundamento nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Isento de custas e 

honorários nessa fase processual. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 15 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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Processo Número: 1000089-16.2017.8.11.0038
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000089-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROBSON DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 
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Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta ROBSON DE SOUZA SILVA em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a analisa a preliminar suscitada. No que se refere a preliminar de 

inaplicabilidade do CDC, já foi decidida em despacho inicial (id. 6843389), 

nos seguintes termos: “O aquele que adquire mercadorias para revenda 

não pode se valer das regras protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor para obter o benefício da inversão do ônus da prova, previsto 

no artigo 6º, VIII. Afinal, ele é apenas intermediário na cadeia produtiva, e 

não o destinatário final dos produtos e, portanto, o fato de atuar como 

revendedor de produtos da reclamada obsta aplicação da Lei n. 8.078/90 

e descaracteriza a condição de consumidor, seja final ou por equiparação, 

cabendo a distribuição do ônus probatória da forma da legislação 

processual.” Portanto conforme anteriormente decidido resta indeferido a 

inversão do ônus da prova. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Pelo que se extrai da 

inicial, e dos documentos que a acompanham, a parte promovente teve 

seu nome negativado indevidamente, por boletos já pagos. Aduz ainda que 

procurou a requerida porem não obteve resposta. A fim de sanar as 

arbitrariedades perpetradas pela reclamada busca a Tutela Jurisdicional. 

Liminar deferida no id. 6843389, determinando a exclusão do nome do 

autor do cadastro de inadimplentes. Em sua contestação a parte 

promovida alega que não há provas de que o autor tenha efetuado o 

pagamento, não havendo que se falar em cobrança indevida, bem como 

não há provas da negativação. Pugna pela improcedência dos pedidos 

insertos na exordial, bem como pela inexistência de danos morais. Após 

análise dos elementos, e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Verifica-se nos autos que o autor 

comprovou por meio de certidão, emitida pela CDL local, que teve seu 

nome negativado, por dívida adimplida antes mesmo do vencimento (id. 

6140013), anexando aos autos comprovante de pagamento realizado na 

Casa Lotérica, não prosperando as alegações da requerida de ausência 

de provas. Ora, a parte reclamada é responsável direta pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificação 

de eventual falha de cobrança e pagamentos. Resta patente, portanto, o 

comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, comprovada a 

ilegitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Via de consequência procede à pretensão de condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, ao passo que procedeu a negativação indevida de seu nome 

que inviabilizouo seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, já que a requerida se trata 

de grande empresa nacional, bem como por ter o pagamento ocorrido 

muitos dias antes do vencimento do boleto, quantia que não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de: - TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA 

de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, id. 

6843389; - DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente ao apontamento na negativação discutida nos autos; 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano moral, 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir 

da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir 

da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o 

não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, acarretará a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 

e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de março de 2018. Aisi Anne Lima 

T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000089-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROBSON DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta ROBSON DE SOUZA SILVA em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a analisa a preliminar suscitada. No que se refere a preliminar de 

inaplicabilidade do CDC, já foi decidida em despacho inicial (id. 6843389), 

nos seguintes termos: “O aquele que adquire mercadorias para revenda 

não pode se valer das regras protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor para obter o benefício da inversão do ônus da prova, previsto 

no artigo 6º, VIII. Afinal, ele é apenas intermediário na cadeia produtiva, e 

não o destinatário final dos produtos e, portanto, o fato de atuar como 

revendedor de produtos da reclamada obsta aplicação da Lei n. 8.078/90 

e descaracteriza a condição de consumidor, seja final ou por equiparação, 
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cabendo a distribuição do ônus probatória da forma da legislação 

processual.” Portanto conforme anteriormente decidido resta indeferido a 

inversão do ônus da prova. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Pelo que se extrai da 

inicial, e dos documentos que a acompanham, a parte promovente teve 

seu nome negativado indevidamente, por boletos já pagos. Aduz ainda que 

procurou a requerida porem não obteve resposta. A fim de sanar as 

arbitrariedades perpetradas pela reclamada busca a Tutela Jurisdicional. 

Liminar deferida no id. 6843389, determinando a exclusão do nome do 

autor do cadastro de inadimplentes. Em sua contestação a parte 

promovida alega que não há provas de que o autor tenha efetuado o 

pagamento, não havendo que se falar em cobrança indevida, bem como 

não há provas da negativação. Pugna pela improcedência dos pedidos 

insertos na exordial, bem como pela inexistência de danos morais. Após 

análise dos elementos, e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Verifica-se nos autos que o autor 

comprovou por meio de certidão, emitida pela CDL local, que teve seu 

nome negativado, por dívida adimplida antes mesmo do vencimento (id. 

6140013), anexando aos autos comprovante de pagamento realizado na 

Casa Lotérica, não prosperando as alegações da requerida de ausência 

de provas. Ora, a parte reclamada é responsável direta pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificação 

de eventual falha de cobrança e pagamentos. Resta patente, portanto, o 

comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, comprovada a 

ilegitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Via de consequência procede à pretensão de condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, ao passo que procedeu a negativação indevida de seu nome 

que inviabilizouo seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, já que a requerida se trata 

de grande empresa nacional, bem como por ter o pagamento ocorrido 

muitos dias antes do vencimento do boleto, quantia que não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de: - TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA 

de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, id. 

6843389; - DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente ao apontamento na negativação discutida nos autos; 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano moral, 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir 

da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir 

da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o 

não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, acarretará a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 

e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de março de 2018. Aisi Anne Lima 

T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000087-46.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROSANI TARELOW DA 

FONSECA REQUERIDO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A., 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO RESTITUITÓRIA DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ROSANI TARELOW DA FONSECA em face 

de WHIRLPOOL S/A e CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa, resta ainda comprovado pelos 

documentos e e-mails a necessidade de troca da porta e ainda o defeito 

no produto. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

requerida CNOVA, ao contrário do que sustenta a ré comerciante do 

produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 
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fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que a acionada integra a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

está para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Outrossim, não merece guarida a alegação de decadência do direito da 

parte autora, uma vez que conforme comprova protocolos e e-mails 

juntados a exordial, assim que teve conhecimento do vício a parte autora 

efetuou contato junto as requeridas na tentativa de solucionar o problema 

ainda em sede administrativa, inclusive realizado 02 reclamações junto ao 

PROCON, sem solução, não havendo que se falar em decadência do 

direito. Ademais, a responsabilidade do fornecedor em se tratando de vício 

oculto não se restringe aos prazos do art. 26 do CDC, mas, deve observar 

o tempo médio de vida útil do bem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO 

DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. 

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. 

ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA 

QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor adquiriu uma televisão da parte requerida, o qual apresentou 

uma mancha verde no meio da tela, constando-se tal defeito depois de 21 

meses de uso. Após enviar o aparelho para a assistência técnica, 

negou-se a parte ré a resolver o problema, alegando que já havia sido 

ultrapassado o prazo de garantia de 12 meses. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o 

critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar 

possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá 

além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por 

si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a 

prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de 

vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: "a venda de bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo" 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2012, DJe 20/11/2012. (TJ-DF - ACJ: 20140110040160 DF 

0004016-37.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 

Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

01/08/2014 . Pág.: 345). Portanto, improcedente as alegações da 

requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

que em 24/11/2015, adquiriu m refrigerador, pagando pelo produto o valor 

de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais), id. 6135855. Afirma que o 

produto adquirido apresentou vício de qualidade dentro do prazo da 

garantia contratual, tendo observado todo o procedimento a fim de que as 

requeridas efetuassem os devidos reparos. Contudo, diante do descaso 

perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no produto não 

foi solucionado, sendo que realizaram uma troca da porta do refrigerador 

por outra de marca diferente não solucionando o problema. A autora ainda 

buscou o PROCON desta urbe por duas ocasiões, contudo, não teve suas 

solicitações atendidas. Diante da tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a 

condenação das empresas requeridas pelos danos materiais e morais 

suportados. Trouxe provas de suas alegações. Em sede de contestação, 

as partes rés pugnam pela improcedência dos pedidos insertos na 

exordial por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Em que pese às alegações das empresas 

reclamadas, não há como afastar suas responsabilidades pelos eventos 

narrados na inicial, pois não se desincumbiram de seu ônus de provarem 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora – art. 6º, 

inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não 

carrearam aos autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a 

veracidade de suas alegações. Assim, analisando detidamente os autos, 

tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na 

medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício 

de qualidade, bem como, a inércia das rés, mesmo após procedimentos 

administrativos junto ao PROCON, porquanto, não diligenciaram na 

substituição do produto viciado, o que denota de per si a falha e 

abusividade na prestação de seus serviços. Destaco, não observaram as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. Não atendendo de imediato 

o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverão 

indenizar, não somente os danos materiais suportados pela parte 

consumidora, mas também, os danos morais que no presente caso é 

evidente. Em relação ao dano moral, certo é que o descumprimento de 

contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura das rés potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas, 

solidariamente, a indenizarem o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco 

reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a indenizarem o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - AUTORIZO as empresas 

requeridas realizar o resgate do produto defeituoso, caso ainda não o 

tenha feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor – 

extinção do contrato -, que deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias úteis após o cumprimento do decisum, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda 

desse produto em favor do consumidor, que poderá dar a destinação que 

quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – art. 84, § 5o., do CDC e 
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art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 25 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI TARELOW DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT0013077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000087-46.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROSANI TARELOW DA 

FONSECA REQUERIDO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A., 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO RESTITUITÓRIA DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ROSANI TARELOW DA FONSECA em face 

de WHIRLPOOL S/A e CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa, resta ainda comprovado pelos 

documentos e e-mails a necessidade de troca da porta e ainda o defeito 

no produto. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

requerida CNOVA, ao contrário do que sustenta a ré comerciante do 

produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que a acionada integra a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

está para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Outrossim, não merece guarida a alegação de decadência do direito da 

parte autora, uma vez que conforme comprova protocolos e e-mails 

juntados a exordial, assim que teve conhecimento do vício a parte autora 

efetuou contato junto as requeridas na tentativa de solucionar o problema 

ainda em sede administrativa, inclusive realizado 02 reclamações junto ao 

PROCON, sem solução, não havendo que se falar em decadência do 

direito. Ademais, a responsabilidade do fornecedor em se tratando de vício 

oculto não se restringe aos prazos do art. 26 do CDC, mas, deve observar 

o tempo médio de vida útil do bem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO 

DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. 

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. 

ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA 

QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor adquiriu uma televisão da parte requerida, o qual apresentou 

uma mancha verde no meio da tela, constando-se tal defeito depois de 21 

meses de uso. Após enviar o aparelho para a assistência técnica, 

negou-se a parte ré a resolver o problema, alegando que já havia sido 

ultrapassado o prazo de garantia de 12 meses. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o 

critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar 

possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá 

além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por 

si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a 

prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de 

vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: "a venda de bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo" 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2012, DJe 20/11/2012. (TJ-DF - ACJ: 20140110040160 DF 

0004016-37.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 

Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

01/08/2014 . Pág.: 345). Portanto, improcedente as alegações da 

requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

que em 24/11/2015, adquiriu m refrigerador, pagando pelo produto o valor 
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de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais), id. 6135855. Afirma que o 

produto adquirido apresentou vício de qualidade dentro do prazo da 

garantia contratual, tendo observado todo o procedimento a fim de que as 

requeridas efetuassem os devidos reparos. Contudo, diante do descaso 

perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no produto não 

foi solucionado, sendo que realizaram uma troca da porta do refrigerador 

por outra de marca diferente não solucionando o problema. A autora ainda 

buscou o PROCON desta urbe por duas ocasiões, contudo, não teve suas 

solicitações atendidas. Diante da tentativa frustrada em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a 

condenação das empresas requeridas pelos danos materiais e morais 

suportados. Trouxe provas de suas alegações. Em sede de contestação, 

as partes rés pugnam pela improcedência dos pedidos insertos na 

exordial por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Em que pese às alegações das empresas 

reclamadas, não há como afastar suas responsabilidades pelos eventos 

narrados na inicial, pois não se desincumbiram de seu ônus de provarem 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora – art. 6º, 

inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não 

carrearam aos autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a 

veracidade de suas alegações. Assim, analisando detidamente os autos, 

tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na 

medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício 

de qualidade, bem como, a inércia das rés, mesmo após procedimentos 

administrativos junto ao PROCON, porquanto, não diligenciaram na 

substituição do produto viciado, o que denota de per si a falha e 

abusividade na prestação de seus serviços. Destaco, não observaram as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. Não atendendo de imediato 

o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverão 

indenizar, não somente os danos materiais suportados pela parte 

consumidora, mas também, os danos morais que no presente caso é 

evidente. Em relação ao dano moral, certo é que o descumprimento de 

contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura das rés potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas, 

solidariamente, a indenizarem o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco 

reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a indenizarem o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - AUTORIZO as empresas 

requeridas realizar o resgate do produto defeituoso, caso ainda não o 

tenha feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor – 

extinção do contrato -, que deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias úteis após o cumprimento do decisum, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda 

desse produto em favor do consumidor, que poderá dar a destinação que 

quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – art. 84, § 5o., do CDC e 

art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 25 de março de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de março de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73234 Nr: 483-40.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Francisco de Souza 

- OAB:MT - 19474

 (...) Diante do exposto, em consonância parcial com o constante nos 

autos e manifestação ministerial, em relação ao(s) fato(s) delituoso(s) 

suso narrado(s) e autor(a) do fato LUIZ CARLOS DA SILVA, 

DETERMINO/ORDENO o ARQUIVAMENTO do termo circunstanciado/peças 

de informação, com as ressalvas legais, entre as quais da possibilidade 

da autoridade policial proceder a novas pesquisas, se de outras provas 

tiver notícia, assim como não obstar/impedir a propositura de eventual 

ação civil - CPP, arts. 18, 28 e 67; Lei n. 9.099/95, arts. 92 e. 76, caput.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54, 55 e 87.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo 

o descrito no art. 1.387, da CNGC – FONAJE, Enunciado n. 101 – “É 

irrecorrível a decisão que defere o arquivamento de termo circunstanciado 

a requerimento do Ministério Público, devendo o relator proceder na forma 

do ENUNCIADO 81 (XXII Encontro – Manaus/AM)”

Após o trânsito em julgado, certifique.

Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos com as baixas 

necessárias.
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Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º da CNGC.

P. I. Cumpra.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22621 Nr: 1139-43.2011.811.0026

 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 MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Máxima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 16h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22602 Nr: 1120-37.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson de Jesus, Jucinei Pereira da Silva, 

Geane Silva Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22611 Nr: 1129-96.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 15h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22598 Nr: 1116-97.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 15h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42535 Nr: 615-75.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Nortelândia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes da r. Sentença, conforme parte dispositiva abaixo 

trascrita:

III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento de R$ 

16.597,32 (dezesseis mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta e dois 

centavos).

Sobre o deverá incidira atualização monetária, nos termos do julgamento 

das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 

11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97. Quanto à 

correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor 

a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida 

pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 

0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do 

inadimplemento de cada parcela.

 Por outro lado, quanto à fixação dos juros, será no percentual de 1% ao 

mês, até o advento da Lei nº 11.960/2009, a partir da qual incidirão os 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (0,5% ao mês), a partir da 

citação

 Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo 

registrado que o requerido ficará isento do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I 

da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

 Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

condenação.

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do 

NCPC.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as 

cautelas de praxe.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema APOLO.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22231 Nr: 744-51.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gomes Teixeira-Me, Luiz Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22271 Nr: 784-33.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Nogueira Souto, Edivan Nogueira 

Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44854 Nr: 780-88.2014.811.0026

 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: Davi Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Norberto Targino da Silva - 

OAB:32.243 /GO

 Com espeque no Provimento 52/2016 – CGJ, Intima-se o autor, na pessoa 

de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da petição de fls.150/153, onde consta o depósito 

dos valores tido por devidos nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40381 Nr: 189-97.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Aguiar Dias -Me, Sandra 

Aparecida de Aguiar Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 13h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41212 Nr: 1344-38.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cenilda Lima Souto Felisbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o Requerente/Impugnado, via Dje, para, querendo, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTEÇA protocolado à fl. 126.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43776 Nr: 1989-29.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGS, Diolina Alves Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT, Estado de Mato 

Grosso por meio da Secretaria de Estado de Saúde - rep pelo Procurador 

Geral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - OAB:

 Intima-se o Douto Causídico Rodrigo Santos de Carvalho para que, no 

prazo de 48 horas, proceda a devolução dos autos de Código 43776, em 

carga desde 01/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40373 Nr: 181-23.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrica Perim Ltda-Me, Marcos Sander Perim 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 13h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22463 Nr: 981-85.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

Reinaldo Alexandre da Silva, José Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MORELLI DE 

SALES - OAB:15185/A

 VISTOS;

I - RELATÓRIO. A Fazenda Estadual ajuizou ação de execução fiscal em 

face de Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, representada por 

Reinaldo Alexandre da Silva e José Wagner dos Santos, todos já 

qualificados, pretendendo a realização do crédito representado pela 

Certidão de Dívida Ativa.

Contudo, aportou nos autos notícia de pagamento da dívida, postulando o 

exequente a extinção da execução (fl. 52).

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.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 

e 39, da Lei n. 6.830/80.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. C.

Arenápolis/MT, 30 de outubro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em Cooperação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2780 Nr: 234-58.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellus Indústria e Comércio Ltda - atual Wishful Boys Adm 

de Bens e Part. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Aparecida Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloísa Branda Penteado - 

OAB:263.627, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Mário 

Cerveira Filho - OAB:33.879/SP, Patrícia Aparecida Hansen - 

OAB:162.949/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 181, Intima-se o Exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias:

1) Forneça os dados necessários para expedição de Alvará de Liberação 

(Banco, Conta, Agência, CPF/CNPJ do titul);

2) Manifeste acerca dos documentos juntados às fls. 169/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41174 Nr: 1305-41.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Miranda Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 10h30, a ser realizada no 
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Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 1308-93.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Faustino Gonçalves, Juarez Soares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 10h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40921 Nr: 935-62.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josely Keille Dias de Carvalho, Marcos Roberto 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41819 Nr: 2044-14.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bianc Santos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT,  José Henr ique da Si lva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 09h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45022 Nr: 923-77.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger Borges Dourado Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41859 Nr: 2095-25.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Rodrigues de Souza -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40583 Nr: 484-37.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Rosa Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 13h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22597 Nr: 1115-15.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclecia Gomes Correa ME, Denilson Coimbra 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 08h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40579 Nr: 480-97.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Franco de Almeida, Rosinéia Luiz 

Coimbra, Ilton Luiz Coimbra, Manoel Antônio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 10h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40580 Nr: 481-82.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinéia Luiz Coimbra, Silvio Franco de 

Almeida, Ilton Luiz Coimbra, Denilson Coimbra Neves, Rosineia Luiz 

Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O, 

Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 10h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 731-18.2012.811.0026
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 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 do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Mendes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 09h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14585 Nr: 2995-18.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Alves de Lima, Ajac Antonio Souto, 

Nair Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Leandra Magro - OAB:2571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 1122-07.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22593 Nr: 1111-75.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Nunes Ferreira, Silvio Cezar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2.018, às 08h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 967-67.2012.811.0026

 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 MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno 

direito, o título executivo judicial em demérito dos requeridos, na quantia de 

R$ 3.305,48 (três mil, trezentos e cinco reais quarenta e oito centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50417 Nr: 2018-11.2015.811.0026

 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): J. A. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A em face de J A DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, ambos 

qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram acordo almejando sua homologação 

e a extinção da demanda – ref. 17.

 Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Certificado o trânsito em julgado e decorrido o prazo supra sem 

manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50417 Nr: 2018-11.2015.811.0026

 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): J. A. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O PATRONO DO REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PROPICIAR MEIOS OU EFETUAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 

42,00 (QUARENTA E DOIS) REAIS , REFERENTE A DILIGÊNCIAS DOS 

SENHORES OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO. TAL IMPORTÂNCIA DEVERÁ SER 

DEPOSITADA( DEPÓSITO IDENTIFICADO COM O CÓDIGO DO PROCESSO) 

NA CONTA DA DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE ARENÁPOLIS 

C/C CORRENTE Nº 14.149-6, AG. 1318-8, BANCO DO BRASIL S/A - 

ARENÁPOLIS-MT.FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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(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:1000118-68.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 10/05/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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:1000119-53.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 10/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GOMES HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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:1000120-38.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 16/05/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GOMES HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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:1000121-23.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 16/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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:1000122-08.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 16/05/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE 

TANGARA DA SERRA - MT (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:1000123-90.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 16/05/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE ELZA NEPONOCENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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:1000124-75.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 16/05/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAN DE SOUZA QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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:1000125-60.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 16/05/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERLY SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA A R LTDA - ME (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:1000126-45.2018.8.11.0026 Intimo a parte 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: 16/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 27/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário
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Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35496 Nr: 245-46.2009.811.0088

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SCHIMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR KALINSKI, ADEMAR KALINSKI, 

EDEMAR KALINSKI, LEOMAR SOARES DA SILVA, VALDIR DE OLIVEIRA, 

MARCOS MAZUREK, EDSON SOARES DA SILVA, ALTAMIR SOARES DA 

SILVA, JOSE MARTINS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da requerente, por meio de seu advogado constituído, para que 

apresente impugnação à contestação, no prazo legal, bem como para que 

especifique as provas que pretende produzir, Justificando a necessidade, 

no prazo de 05 (cinco ) dias, sob pena de preclusão e julgamento imediato 

do feito.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70164 Nr: 4133-42.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão retro (ref.170), a qual informa que a audiência 

para oitiva da testemunha Alan Medrado Guia será realizada na data de 

30/04/2018, bem como o teor da petição do defensor do acusado 

(ref.171), aguardem-se os autos na Secretaria até o retorno da missiva 

mencionada.

Após, dê-se vistas do processo à defesa, para que apresente as suas 

derradeiras alegações, no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1284-63.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUÉTULI HOLANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transferir ao Poder Judiciário a enorme demanda absorvida pela 

Previdência implicaria na ineficiência e no colapso do sistema judiciário 

desta Comarca, gerando lentidão para a resolução dos processos – 

inclusive, previdenciários. Forçoso concluir, portanto, que a exigência do 

prévio requerimento administrativo importa, em verdade, em proteção ao 

direito do jurisdicionado em obter do Poder Judiciário respostas cada vez 

mais céleres às suas demandas. De mais a mais, apesar da parte 

requerente ressaltar o “alto custo” da viagem até às cidades vizinhas que 

abrigam agências do INSS, é notório que existe transporte, por ônibus, 

diariamente. Com efeito, para a Cidade de Colniza-MT, as passagens 

variam de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) a R$ 57,00 (cinquenta e sete 

reais), sendo que o transporte é realizado por duas empresas: Viação 

Juína e TUT Transportes. Assim, com fundamento no acima exposto e na 

orientação da Suprema Corte firmada no RE nº. 631.240/MG, determino 

que a parte autora seja intimada, por sua advogada, para que dê entrada 

no pedido administrativo em 30 dias, apresentando o comprovante no 

processo em igual prazo, sob pena de extinção.Uma vez comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa. Por outro 

lado, intime-se o autor, por sua advogada, para apresentar os dados das 

partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a 

impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69804 Nr: 3877-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de: a) CONDENAR o réu EDSON RODRIGO SCHEUER ISOTTON da 

prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código 

Penal.b) CONDENAR o réu EDSON RODRIGO SCHEUER ISOTTON da 

prática do crime previsto no art. 240, §2º, III, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das despesas 

processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74700 Nr: 1285-48.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CLAUDIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entretanto, infelizmente, tal fator não é exclusividade deste Município. 

Transferir ao Poder Judiciário a enorme demanda absorvida pela 

Previdência implicaria na ineficiência e no colapso do sistema judiciário 

desta Comarca, gerando lentidão para a resolução dos processos – 

inclusive, previdenciários. Forçoso concluir, portanto, que a exigência do 

prévio requerimento administrativo importa, em verdade, em proteção ao 

direito do jurisdicionado em obter do Poder Judiciário respostas cada vez 

mais céleres às suas demandas. De mais a mais, apesar da parte 

requerente ressaltar o “alto custo” da viagem até às cidades vizinhas que 

abrigam agências do INSS, é notório que existe transporte, por ônibus, 

diariamente. Com efeito, para a Cidade de Colniza-MT, as passagens 

variam de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) a R$ 57,00 (cinquenta e sete 

reais), sendo que o transporte é realizado por duas empresas: Viação 

Juína e TUT Transportes. Assim, com fundamento no acima exposto e na 

orientação da Suprema Corte firmada no RE nº. 631.240/MG, determino 

que a parte autora seja intimada, por sua advogada, para que dê entrada 

no pedido administrativo em 30 dias, apresentando o comprovante no 

processo em igual prazo, sob pena de extinção.Uma vez comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa. Por outro 

lado, intime-se o autor, por sua advogada, para apresentar os dados das 

partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a 

impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74511 Nr: 1154-73.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Não obstante o teor da petição de ref. 7, dê-se nova vista dos autos ao 

advogado da parte autora, a fim de que cumpra integralmente a 

determinação de ref. 4, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74710 Nr: 1290-70.2018.811.0088

 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: GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por seu advogado, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67341 Nr: 2170-96.2017.811.0088

 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: SANDRA DALPIAZ, MARCELO DE SOUZA DELFINO 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:68527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução 

proposta por Sandra Dalpiaz e Marcelo de Souza Delfino Coelho.

Determinou-se que a parte autora emendasse a inicial, atribuindo valor à 

causa e, posteriormente, procedesese ao recolhimento das custas 

processuais pertinentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Apesar de devidamente intimados, os titulares quedaram-se inertes (ref. 

8).

Pois bem.

Não cabe ao Poder Judiciário assumir o ônus das despesas de quem tem 

condições de fazê-lo, sob pena de prejuízo daqueles que realmente 

comprovem a sua impossibilidade.

No caso dos autos, os autores sequer se manifestaram, não cumprindo a 

determinação de ref. 5.

Assim, tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74561 Nr: 1200-62.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por sua advogada, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74483 Nr: 1138-22.2018.811.0088

 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: MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública da Comarca de 

Colniza-MT, para apresentar os dados da parte requerida em consonância 

com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, no 

prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos com URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3578-59.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 24.206,88 (vinte 

e quatro mil duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos) 

correspondente às certidões de honorários por atuação como defensor 

da t ivo  nos  processos  números :  182-65 .2015.811.0088 , 

6 4 4 - 6 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 8 8 ,  2 5 3 - 2 8 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 8 8  e 

2247-42.2016.811.0088.INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

as Certidões originais no Cartório, as quais deverão ser remetidas para 

cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, 

deixo de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no 

Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro 

no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao 

pagamento das custas. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73791 Nr: 702-63.2018.811.0088

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido 

por alienação fiduciária.
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O credor fiduciante demonstra ter constituído em mora o devedor fiduciário 

e junta o respectivo contrato firmado entre as partes.

Requer o decreto liminar da medida.

No tocante ao requisito mora do devedor, consoante a redação do art. 2º, 

§ 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, estará ela aperfeiçoada com o simples 

decorrer do prazo para pagamento sem o adimplemento da obrigação. Já 

para a comprovação de que constituiu o devedor em mora, bastará ao 

credor que comprove a expedição de notificação extrajudicial mediante 

carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao devedor no 

endereço constante no contrato, não se exigindo que a assinatura 

constante no aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.

No caso em estudo, o documento acostado demonstra que o autor 

efetivamente notificou a parte requerida.

 Assim, presente o requisito exigido no art. 3º, caput, do Decreto-Lei n. 

911/69, DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão do bem descrito na 

petição inicial, devendo ser entregue à parte autora ou quem a represente, 

o qual, desde já, NOMEIO como depositário do bem.

Cumprida a liminar, CITE-SE a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, contestar o pedido (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com 

as advertências do artigo 344 ambos do CPC.

Outrossim, INTIME-SE o devedor fiduciário para, também querendo, purgar 

a mora mediante o depósito da integralidade da dívida apresentada pelo 

credor, incluindo custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 

10% do valor do débito, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento 

da medida liminar, com a advertência do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 

911/69.

 Expeçam-se os mandados competentes.

Frustrada a busca, voltem conclusos para determinação estabelecida pelo 

art. 3º, § 9º do Decreto-Lei 911/69.

Fica autorizado o Sr. Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender 

necessário, o auxílio policial para o cumprimento da medida.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65305 Nr: 627-58.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BORGES ARANTES, JAJ 

SOCIEDADE AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA, JOÃO ARANTES NETO, 

MARIA ELIANA DE AQUINO ARANTES, ANA PAULA ARANTES VASONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, PAULA MIRALLES DE ARAUJO - OAB:296882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A

 Vistos etc.

 Ante a informação de que o valor dos honorários periciais se encontra 

depositado em conta judicial (ref. 35), proceda-se ao levantamento de 

50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, consoante postulado 

à ref. 45.

Às providências.

 Cumpra-se com urgência, expedindo todo o necessário para cumprimento 

do ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74249 Nr: 1000-55.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MORAES SERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:58099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido na 

ref. 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58964 Nr: 3026-65.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MATEUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA FERREIRA MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte embargada para se 

manifestar sobre o despacho de ref. 14.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60049 Nr: 587-13.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA, Cpf: 

00238225119, Rg: 00001118346, Filiação: Vilma da Silva Nicolau e Jose 

Vicente Ferreira, data de nascimento: 30/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Pimenta Bueno-RO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do acusado acerca da Sessão de Julgamento 

designada para o dia 06 de abril de 2018, às 08:00 horas

Despacho/Decisão: Vistos etc. O feito encontra-se preparado para 

julgamento em plenário. Passo ao sucinto relatório (art. 423, inc. II, do CPP). 

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de VIUDOMAR NICOLAU 

FERREIRA, pela prática, em tese do crime previsto no artigo 121, § 2.º, 

incisos II e III, do Código Penal. Consta dos autos, que que, no dia 13 de 

março de 2016, por volta das 22h45min, na Rua 07 de Setembro, próximo 

a empresa Energisa, Centro, Aripuanã-MT, o denunciado VIUDOMAR 

NICOLAU FERREIRA agindo com animus necandi, por motivo fútil, desferiu 

golpes de arma branca na vítima vítima Miguel Luiz Diamantino, 

causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 

53/57-IP), e visualizadas nas reproduções fotográficas de fls.04/05, 

lesões estas que foram suficientes para sua morte. Na data de 13 de 

março de 2016, no período noturno, o denunciado VIUDOMAR NICOLAU 

FERREIRA encontrava-se ingerindo bebida alcoólica em companhia de seu 

irmão e amigos, ocasião em que a vítima Miguel Luiz Diamantino chegou no 

local, e por motivos desconhecidos iniciou-se uma acalorada discussão 

entre o acusado e a vítima, que logo foi interrompida pelo irmão do 

acusado, Josenildo Nicolau Ferreira. Nesse ínterim, o denunciado 

VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA juntamente com seu irmão dirigiram-se 

para sua residência. Nessa toada o acusado pegou uma faca e saiu a 

procura da vítima Miguel, o encontrando e novamente iniciando uma 

discussão, oportunidade que agindo com inequívoco animus necandi, 

sacou repentinamente da faca, dificultando a defesa da vítima diante da 

surpresa do ataque, e o golpeou na região do tórax. A lesão foi a causa 

determinante para o óbito da vítima (fls. 55/57-IP). Cabe destacar, por 

oportuno, que o denunciado confessou a prática delituosa perante a 

autoridade policial (fls. 63/65- ICP).” Foi instaurado Inquérito Policial 

mediante portaria. Elaborado Relatório do local de crime, colhidos 

depoimentos de testemunhas e procedido o interrogatório do denunciado. 

Ainda, foi realizado exame de confronto de impressões papilares e laudo 

de necropsia. Ato contínuo, foi decretada a prisão temporária do acusado. 

Posteriormente, mediante pedido, converteu-se em preventiva. Consta, 

também, dos autos de inquérito policial, a certidão de óbito da vítima e, por 

fim, o relatório da Autoridade Policial. Foram arroladas 5 (cinco) 

testemunhas pela acusação. O denunciado teve a prisão temporária 

decretada em 14 de março de 2016, e o mandado foi devidamente 

cumprido na mesma data. Posteriormente, a prisão temporária foi 

convertida em prisão preventiva. A denúncia foi recebida em 16 de 

setembro de 2016. O réu foi citado em 20 de setembro de 2016 e 

apresentou defesa através de defensor nomeado. As preliminares 

arguidas na resposta à acusação foram afastadas e designada audiência 

de instrução. Em audiência de instrução foram inquiridas quatro 

testemunhas. Em seguida, foi procedido ao interrogatório do réu. O 

Ministério Público apresentou alegações finais, alegando a presença da 

materialidade e indícios de autoria do delito de homicídio qualificado, 
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requerendo a pronúncia do réu. A Defesa, por seu turno, apresentou 

alegações finais, pedindo o reconhecimento de legítima defesa e, 

subsidiariamente, a desclassificação para homicídio privilegiado ou 

simples. Rogou, ainda, pelo afastamento de indenização à família da vítima. 

Foi proferida sentença de pronúncia, por meio da qual o réu foi 

pronunciado como incurso no art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal. O 

réu interpôs recurso de apelação (ref. 99), sendo que a sentença 

proferida nos autos foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Transitada em julgada o r. acórdão (ref. 122), a acusação e 

defesa deram cumprimento ao art. 422 do CPP (ref. 128 e 133). Como 

prova técnica consta laudo de exame de lesões corporais digitalizada nos 

autos. É o relatório. Designo o DIA 06 DE ABRIL DE 2018, ÀS 08H00MIN, 

para a sessão do Tribunal do Júri. Intimem-se o defensor dativo, o 

Ministério Público, o réu, as testemunhas e os jurados. Expeça-se carta 

precatória para a intimação do acusado e eventuais testemunhas 

residentes em outra comarca. Proceda-se à extração de cópias desta 

decisão, bem como da pronúncia, que deverão ser entregues aos 

Jurados, nos termos do artigo 472, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal. No mais, passo a analisar a prisão preventiva do 

acusado. Em qualquer momento do inquérito ou processo penal, verificada 

a falta de motivos plausíveis, a prisão preventiva deve ser revogada pelo 

Magistrado, consoante a sistemática processual. Na espécie, a prisão 

preventiva do acusado foi decretada para a garantia da ordem pública, em 

razão da prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, inciso 

II, do Código Penal. Observo que a prisão do acusado ocorreu em 

14/03/2016, de modo que já decorreu mais de 01 (um) ano. Dessa forma, 

para que não seja configurado o constrangimento ilegal por excesso de 

prazo, e considerando a data marcada para a sessão de julgamento, a 

revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. À vista do 

exposto, entendo suficiente para o acautelamento do feito, a aplicação de 

medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal. Assim, em análise detida de todas as medidas cautelares 

diversas da prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se 

que as medidas de: I – proibição de ausentar-se da comarca pelo período 

superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao Juízo; e II - recolhimento 

domiciliar no período noturno e nos dias de folga, entre as 20h e as 05h do 

dia posterior em dias de trabalho normal e o dia todo aos finais de semana 

e dias de folga, são as mais adequadas e proporcionais ao caso concreto, 

analisados o modo pelo qual o crime foi, em tese, praticado, as 

circunstâncias pessoais do acusado e a gravidade concreta do delito. 

Portanto, REVOGO a prisão preventiva de VIUDOMAR NICOLAU 

FERREIRA, qualificado nos autos, mediante a aplicação das seguintes 

medidas cautelares: a) Proibição de ausentar-se da comarca em que 

reside pelo período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao Juízo 

(artigo 319, IV); e b) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias 

de folga, entre as 20h e as 05h do dia posterior em dias de trabalho normal 

e o dia todo aos finais de semana e dias de folga (artigo 319, V, CPP). 

Saliento que as medidas cautelares acima são pertinentes, por ora, sem 

descurar de sua natureza rebus sic stantibus. Proceda-se a Escrivania às 

seguintes diligências finais: a) – Intime-se o acusado acerca da 

concessão das medidas cautelares e da sessão de julgamento designada 

nos autos; b) - Expeça-se alvará de soltura em seu favor, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO, devendo tomar ciência das medidas 

cautelares que lhe foram impostas, firmando termo de compromisso; c) – 

DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR O ACUSADO O ENDEREÇO 

ONDE PODERÁ SER LOCALIZADO, certificando-se nos autos. 

Cientifique-se o acusado de que o não cumprimento de qualquer das 

condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos dos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP. 

Intimem-se e ciência ao Dr. Promotor de Justiça e a defesa. Sirva-se a 

presente como ALVARÁ DE SOLTURA/OFÍCIO/TERMO DE 

COMPROMISSO/MANDADO DE INTIMAÇÃO.

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, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 27 de março de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58325 Nr: 1438-86.2015.811.0088

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORMANORTE INDUSTRIA MADEIREIRA DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Valéria Ferreiro - 

OAB:12074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho de ref. 37, intimo a parte autora para que 

requeira o que entender por direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74728 Nr: 1299-32.2018.811.0088

 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: KARINA SIGNOR SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por sua advogada, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a parte autora adequar o endereçamento da 

ação, sob as penas da lei.

Ao mesmo tempo e no mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a 

inicial, acostando aos autos seus documentos pessoais, comprovante de 

residência e cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir 

sua eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62673 Nr: 2383-39.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

CICERO MANOEL VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b, EMERSON MONTEIRO TAVARES - OAB:19736/O

 Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu JOSÉ APARECIDO 

RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Zé da Chica ou Zé da Égua” pela 

prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, por duas vezes, 

na forma do artigo 71, do Código Penal.b)ABSOLVER o réu CÍCERO 

MANOEL VENTURA da prática do crime previsto no artigo 217-A, do 

Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 

CONDENO, ainda, o réu José Aparecido Rodrigues dos Santos, ao 

pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código 

de Processo Penal, uma vez que constituiu advogado particular, 

demonstrando que não é desprovido de condições financeiras.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73708 Nr: 636-83.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pela autora à ref. 08.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 5787-64.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARCELA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, em face de Oeliton Douglas Lazarotto.

O autor requereu a desistência da ação.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista 

que não houve citação. Pela mesma razão, dispenso a intimação da parte 

requerida acerca da presente sentença.

 Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, conforme requerido pela 

parte autora, uma vez que não houve qualquer ordem de bloqueio 

expedido por este Juízo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte autora, por seu advogado. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72738 Nr: 5969-50.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECA CAMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pela autora à ref. 11.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72736 Nr: 5968-65.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pela autora à ref. 15.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69809 Nr: 3882-24.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Maria Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do recurso.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69723 Nr: 3814-74.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE SALVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do recurso.

 Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17906 Nr: 39-98.2006.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT, 

BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

PATRICIA ALINE RAMOS - OAB:7203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAMIRO ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória proveniente de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO DO BRASIL SA em face de 

CÉLIO SEDENESE, todos qualificados nos autos.

Tendo em vista o que consta dos autos – certidão fl.158, verifico que o 

processo encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por 

inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, não tendo se 

manifestado em termos prosseguimento do processo no prazo de 5(cinco) 

dias.

Nesses casos o NCPC dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais residuais 

a serem cáculadas sobre o valor da causa atualizado pelo INPC.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos a comarca origem com 
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as baixas e anotações de costume.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53684 Nr: 559-77.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATAN LEANDRO PAVAN RAASCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Ao tempo em que DEFIRO o pedido da defesa às fls. 116/117, DETERMINO 

que se proceda como o requerido no mencionado pleito.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20229 Nr: 914-34.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY BURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JRGE DE 

SOUZA - OAB:1585180

 Intime-se o requerente para que informe se abre mão do valor que excede 

60(sessenta) salários mínimos para que seja expedido o RPV, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, intime-se o requerido para que se manifeste no prazo de 10(dez) 

dias diante da opção do autor e dos cálculos retro apresentados e 

manifestações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 14061 Nr: 409-48.2004.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI CERQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Silvio César dos Santos - OAB:B-7806

 Vistos etc.

De início, INDEFIRO integralmente os pedidos formulados pela defesa do 

sentenciado na petição de fls. 474/477, eis que ao tempo da captura do 

condenado Ivanei Cerqueira da Silva, o mesmo foi regularmente intimado 

de modo pessoal da sentença condenatória, tendo no aludido ato, 

registrado sua assinatura sobre a referida sentença, conforme documento 

à fl. 465 dos autos, o que demonstra a validade da certidão de trânsito em 

julgado da mencionada sentença (fl. 467), não havendo, portanto, que se 

falar em suposta afetação à ampla defesa e nem em qualquer invalidade 

de algum ato processual, estando o feito devidamente saneado.

Lado outro, CERTIFIQUE a remessa ao Juízo de Santa Isabel do Pará – PA, 

do Executivo de Pena, referente ao mencionado condenado e que foi 

distribuído na data de 14/01/2011 (fl. 467-verso).

Às providências.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52083 Nr: 514-10.2013.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, 

MAURO RUI HEISLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILHO - OAB:3.990 

OAB/MT, Eduardo Gomes Silva Filho - OAB:OAB/MT 12.036, 

Fernando Souza Machado - OAB:06620340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Isto posto e considerando o mais que consta dos autos JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar o requerido MUNICÍPIO 

DE BRASNORTE/MT a pagar à autor total valor de R$ 240743,36 (duzentos 

e quarenta mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) 

a título de danos materiais acrescidos de juros de poupança e correção 

monetária (IPCA-E ), ambos contados a partir de 05/04/2011, conforme o 

decidido no (RE) 870947.Em razão da sucumbência reciproca, condeno 

ainda o autor ao pagamento de 40% das custas e taxas totais- calculadas 

pela central de mandados-, e condeno o requerido ( MUNICÍPIO DE 

BRASNORTE/MT) em honorários advocatícios que fixo em 2% sobre o 

valor da condenação.Intime-se o MPMT conforme requerido em petição 

retro. P.R.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24244 Nr: 480-40.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSI, JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - 

OAB:98.709, RENATO DE P. BONILHA - OAB:3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo as guia devidamente 

recolhida de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Tangará da Serra/MT, sendo que referida guia pode ser obtida pelo site 

www.tjmt.jus.br, ícone Outros Serviços- Guias- Primeira Instância- Forum/ 

Comarcas- Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68965 Nr: 40-63.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

JUARA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16.164

 Código: 68965

Vistos etc.

Em razão da ausência das testemunhas ANDRE LUIZ CARLOS DE 

ALMEIDA e JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR, em que pese 

terem sido devidamente intimados para comparecimento em audiência na 

data de hoje (ref. 19), REDESIGNO a audiência de instrução para a data de 

24/04/2018 às 16:00h.

Desde já determino a condução coercitiva das aludidas testemunhas.

Intimem-se.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16811 Nr: 736-56.2005.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER RAJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS TEIXEIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:114.380/148.793
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 INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus advogados, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentem quesitos para que o perito possa 

apresentar proposta de honorários, conforme requerido às fl. 298.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69904 Nr: 708-34.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, em consonância com a manifestação 

ministerial, mantenho a prisão preventiva de ALTAIR BRANDÃO, pelos 

próprios motivos exarados na decisão outrora proferida em plantão 

judiciário.Intimem-se o acusado, bem como a sua defesa.Ciência ao 

Ministério Público.Traslade-se a cópia desta decisão para o feito principal 

em momento oportuno.Por fim, em sendo realizadas as diligências 

necessárias, arquivem-se estes autos com as baixas e as cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão 

como o necessário mandado/carta precatória/ofício/carta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21331 Nr: 611-83.2008.811.0100

 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: CBP, JRMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS, TPD, JCA, CRDS, CPDS, ADSP, PLDS, 

EDS, DDS, JA, NAS, FADS, RDT, VdA, MG, MDT, RDT, LDT, KDT, PDT, 

SDT, SDT, DDT, ADT, IDT, NDT, LPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por CECÍLIA 

BARRANCO PEREIRA e JOSÉ ROBERTO MACHADO PREREIRA em face de 

CLEMILSON FRANÇA DA SILVA e outros.

Conforme certidão fl.142 a parte autora, devidamente intimada, não 

efetuou o pagamento de custas de diligência de oficial de justiça.

Prevê o CPC:

 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;

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo 

executivo, por ter a parte autora abandonado a causa.

Condeno o autor em custas e taxas judiciais – a serem calculadas pela 

secretaria – e honorários de advocatícios que fixo em 10% do valor da 

causa atualizado ( índice INPC),

Após certificado o transito em julgado, arquive-se com baixas e anotações 

de costume.

P.I.C.

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54852 Nr: 1285-51.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDO BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS à IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO de amparo social à pessoa 

idosa, em favor de IVANDO BOURSCHEID, no valor mensal de 01 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), conforme artigo 

143 da Lei 8.213/91.A parte ré DEVERÁ efetuar o pagamento das parcelas 

em atraso de forma integral, em um único pagamento, sendo estas devidas 

desde a citação e corrigidas monetariamente na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010 e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.960/2009.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21772 Nr: 1030-06.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1662176

 Vistos etc.

De início, INDEFIRO o pedido de fl. 157.

Ato contínuo, ante ao teor do documento à fl. 160, que informa a este 

Juízo que a companheira do segurado recebe o benefício de pensão por 

morte, DETERMINO, que no prazo de 10 (dez) dias, a parte autora 

COLACIONE neste feito os outros herdeiros com suas respectivas 

renúncias ao quinhão, o que deverá ser certificado.

Isso porque, o de cujos deixou filhos, além da requerente (cônjuge) e, 

assim, em face à pretensão concernente ao pedido de habilitação singular 

da requerente é inviável o seu manejo, sem os demais herdeiros do de 

cujus, pois se existe algum valor a ser pago pelo INSS, esse valor deverá 

ser rateado entre os herdeiros, exceto, se eles renunciarem ao quinhão, 

que lhes é correspondente.

Proceda-se a devida intimação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23728 Nr: 1431-68.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Egisane Alves de Oliveira Piotrowski - 

OAB:MT/ 8307-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE, na pessoa de sua advogada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51756 Nr: 184-13.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO JOÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0

 Vistos.

Considerando a renúncia a nomeação pelo advogado Dr. Silvio Cesar dos 

Santos, NOMEIO como advogado dativo do réu o Dr. Caio Fernando Gianini 

Leite para atuar na defesa do réu.

CONSIGNO que os honorários dativos serão arbitrados no final.

INTIME-SE desta nomeação.

CIÊNCIA ao Ministério Público.
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Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37750 Nr: 281-41.2017.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATEVALDO FARIAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado às fls. 44, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 980-37.2014.811.0110

 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: NATIVIDADE JAYME LOPES CASTRO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO LOPES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB: 13.217/MT, VALACI JOSE DE FREITAS - OAB:12863/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Inventário intentado em decorrência da morte do 

senhor João Lopes da Silveira.

Constam nos autos como herdeiros:

1- Natividade Jaime Lopes Castro.

2- Diva Jayme de Souza.

3- Nair Lopes dos Santos.

4- Lázaro Jaime Lopes, falecido;

4.1 – Bruno Ferreira Lopes.

4.2 – Bianca Ferreira Lopes.

4.3 – Taísa Ferreira Lopes.

5- Divino Jaime Lopes.

6- Armênia Jayme Lopes Novais.

7- Maria das Graças Lopes de Melo.

8- Teresinha Jayme Lopes.

9- Alberto Jayme Lopes, falecido;

9.1- Márcia Stella Araújo Lopes.

9.2- Jean Kelyson Araújo Lopes.

9.3- Marcos Alberto Araújo Lopes.

10- Geraldo Jaime Lopes, falecido;

10.1-Poliana Andrade Lopes Purcino.

11- Edson Flauzino Lopes.

12- Ana Lopes Flauzina.

13- Margarida Aparecida Lopes

14- João Flauzino Lopes.

Primeiramente, verifica-se que este Foro é competente para julgar a 

causa, uma vez que o autor da herança tinha domicílio em 

Campinápolis/MT (fls. 06;189;247;248), nos termos do art. 48 do CPC.

Ademais, constata-se que a senhora Natividade Jaime Lopes foi nomeada 

inventariante (fls.175), prestou o compromisso (fl.186), devendo, pois, 

apresentar as primeiras declarações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Apresentadas as primeiras declarações, como já presentes nos autos os 

herdeiros, bem como porque o de cujus era viúvo (fl.23) e o Ministério 

Público deixou de intervir nos feitos (fl. 234), intimem-se as Fazendas 

Públicas da União, Estado de Mato Grosso e o Município de 

Campinápolis/MT e o testamenteiro, se houver; para se manifestarem em 

15 (quinze) dias.

Com a juntada das primeiras declarações, abrir-se-á vista às partes, em 

cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações; incumbindo a alegação do disposto nos 

incisos I a III do art. 627 do CPC.

Efetivadas tais medidas ou decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27860 Nr: 467-40.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

 Tendo em vista a carta precatória expedida conforme fls. 223/226, 

solicite-se informações acerca de seu cumprimento na comarca 

deprecada.

A respeito do pedido de fls. 220, verifica-se que já houve expedição de 

certidão às fls. 203. Em relação ao pedido de envio, por correios, da 

referida certidão, indefiro por falta de previsão legal, dessa forma a 

certidão deverá estar disponível para a retirada, entretanto tal providência 

caberá ao interessado.

Tendo em vista que os honorários advocatícios do Dr. WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA foram fixados no valor de 05 (cinco) 

URH’s, conforme fls. 205, necessária a modificação em razão da atuação 

do causídico se restringir somente à petição de fls. 206, pois, às fls. 229 o 

advogado renunciou à nomeação.

Dessa forma, modifico o valor anteriormente determinado, para agora fixar 

o valor de 02(dois) URH’s, conforme item 3 e ‘3.1’ da Tabela II, da OAB/MT 

em favor do advogado Dr. WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA, 

devendo a secretaria expedir a certidão de honorários advocatícios, em 

nome do referido advogado, que deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso.

 Com o retorno da carta precatória (fls. 223/226), voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35676 Nr: 942-88.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DOURADO DA SILVA, ROSANA SILVA 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da certidão de fls. 185, aliado ao 

fato de que a Sr.ª Rosada Silva Morais já havia declinado o seu endereço 

em Agua Boa/MT a folha 157, a fim de evitar a nulidade processual, 

redesigno a audiência para o dia 29/05/2018, às 15h10min (horário de 

Cuiabá/MT). Expeça-se carta precatória a comarca de Agua Boa/MT para 

intimação da acusada Rosana Silva Morais, no endereço: Rua Ipê, n 446, 

bairro Vila Nova, Telefone 997187892. Sai a acusada Kelly Dourado da 

Silva, bem como o Sr. José Alves da Silva já intimados. Intime-se o 

Ministério Público e a advogada nomeada. Requisite-se a apresentação 

dos policiais militar Flávio Cavalcante Araújo Leal e Márcio da Silva Maciel. 

Cobre-se resposta ao ofício de fls. 183, no qual se requisita a 

identificação para intimação da testemunha conhecida como “Joaninha”. O 

oficial de justiça deverá empreender diligencias a fim de localizar a 

testemunha conhecida como “Joaninha”, tendo por base que esta seja 

vizinha da vítima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1517 Nr: 630-30.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIMAR ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Visto, etc.

Verifica-se que dos autos que o processo foi julgado extinto (fl.245), 

tendo sido arquivado.

 Posteriormente, o processo foi desarquivado e à fl. 248 foi protocolada 

petição requerendo a juntada de procuração e substabelecimento 

(fls.249/251). Às fls. 252/256 o requerido juntou comprovantes de 

pagamento das guias de desarquivamento. Em 05/10/2017, o requerido 

requereu a suspensão do feito até 29/12/2017.

Diante disso, devido o lapso temporal transcorrido, resta prejudicado o 

pedido de folha 257.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26574 Nr: 298-87.2011.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PIRES VIEIRA, APARECIDO DONIZETE DE LIMA, 

DIVINO ANTUNES VIEIRA, JAIME ANTUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA MENDES - 

OAB:MG 101668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Diante o teor da certidão de fl. 75, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27678 Nr: 284-69.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATEVALDO FARIAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65.628/MG

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a inércia da parte requerente (fl. 155), necessária nova 

intimação.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, juntando memória de cálculo atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme decisão de fl.148; sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, IV, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39509 Nr: 1363-10.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença e 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez – Segurado 

Especial/Trabalhador Rural, movida por LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por isso, 

nomeio o Dr. JOÃO GONÇALVES DA SILVA, CRM 1331/MT, lotado na rede 

pública deste município, com fulcro no art. 156, §5º do Código de Processo 

Civil, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.

 Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor 

de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite 

máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 

2007, do Conselho da Justiça Federal.

Deverão ser respondidos os quesitos apresentados pelas partes às fls. 

16 e 69-v/70, requerente e requerido, respectivamente.

Após o prazo acima, intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da 

nomeação, bem como para que promova o agendamento, desde logo, da 

data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão).

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem.

Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2612 Nr: 671-94.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA-ME, URIAS MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIZON CORREIA PERES - 

OAB:2641/GO

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista a certidão de fl. 207, determino a SUSPENSÃO da 

execução nos termos do art. 313, I do CPC.

INTIME-SE o exequente, mediante remessa dos autos, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 313, 

§2º, I do CPC.

Após, voltem-me para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19728 Nr: 752-43.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. SILVA PRODUTOS VETERINÁRIOS-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista as certidões de fls. 135 e 141, informando a inércia da 

parte executada, DETERMINO a transferência do valor bloqueado à fl. 81 

em favor da exequente.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 598 de 793



 Cod. Proc.: 17878 Nr: 312-47.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MIGUEL DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente cumpra-se a determinação de fls. 125, para mudar a capa 

dos autos.

Ante a divergência entre os valores apresentados pelo exequente e 

executado, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para efetivação 

dos cálculos, tendo por base o acórdão transitado em julgado (fls. 109); 

Anoto o apontado pelo requerido à fl. 148, quanto à necessidade de 

exclusão do período de 20.01.2011 a 27.04.2014, quando o requerente 

recebeu benefício de assistencial - LOAS, NB 5444565745 (fl. 155/155-v).

Nestes casos, a jurisprudência tem se firmado no sentido de remeter os 

autos à contadoria judicial para apurar o verdadeiro montante a ser 

adimplido pelo devedor, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impossibilidade da homologação dos 

cálculos elaborados pelos credores – Necessidade de remessa dos autos 

à contadoria judicial – Divergência entre os cálculos apresentados pelas 

partes Recurso provido.

(TJ-SP 21815422420178260000 SP 2181542-24.2017.8.26.0000, Relator: 

Carlos Alberto Lopes, Data de Julgamento: 07/11/2017, 18ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. CONTADORIA 

JUDICIAL. REMESSA. NECESSIDADE. Havendo expressiva diferença entre 

os cálculos apresentados pelas partes, é prudente enviar os autos para o 

contador do juízo, a fim de que seja apurado o quantum realmente devido. 

V.V. (TJ-MG 107020202711780041 MG 1.0702.02.027117-8/004(1), 

Relator: OTÁVIO PORTES, Data de Julgamento: 02/12/2009, Data de 

Publicação: 26/02/2010)

Em seguida, com a juntada dos cálculos aos autos, sem nova conclusão, 

intimem-se as partes para que manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpridas as determinações acima, com ou sem as manifestações, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31790 Nr: 1559-19.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FRANCISCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA, MARIA LUIZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Vistos, etc.

Cumpra-se, imediatamente, as determinações da sentença de fls. 79/82.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34114 Nr: 131-31.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ANTUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA MENDES - 

OAB:MG 101668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27271 Nr: 995-11.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BELARMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...).DISPOSITIVOPosto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 

9.099/95.Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c 

parágrafo único, da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27243 Nr: 967-43.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZIA PEREIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27309 Nr: 1033-23.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCELINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...).DISPOSITIVOPosto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 

9.099/95.Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c 

parágrafo único, da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27284 Nr: 1008-10.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...).DISPOSITIVOPosto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 

9.099/95.Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c 

parágrafo único, da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27269 Nr: 993-41.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80724 Nr: 1063-51.2012.811.0101

 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: CÍCERO LAURINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS NUNES DE OLIVEIRA, SEVERINO 

TORQUATO GOMES, CLEYTON TORQUATO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Ante o exposto a homologação do acordo é à medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVODiante disso, HOMOLOGO o acordo de fls. 129/131, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, valendo como título executivo 

judicial, a teor do artigo 515, V, do Código de Processo Civil, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.Ante o 

acordo entre as partes, CANCELO a audiência designada para o dia 

24.04.2018 às 13:30 horas.Por fim, considerando-se que ao advogado é 

assegurado o direito aos honorários, assim, na forma dos artigos 5º, 

inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários a 

advogada dativo que atuou nos presentes autos desde a propositura da 

ação, Dra. Tania Mara Rosa Finger OAB/MT nº 9.501-B, os quais arbitro 

em 08 URH, as quais correspondem na presente data em R$ 7.172,06 

(sete mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos). 

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007 

da CGJ.P.R.I.Arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 26 de março 

de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94722 Nr: 653-17.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho José Serraglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 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 Mandado de Busca e Apreensão e Citação, 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.: 48686 Nr: 1191-47.2007.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILTO DONADELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB-MT 

3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Autos nº 2007/234(Id. 48686)

Ordinária de Cobrança

Requerente: GILMAR TAFFAREL

Requerido: ZILTO DONADELLO

Vistos.

1. Ante o lapso temporal existente entre a data do saneamento do feito (fl. 

57- 18.12.2008) e a presente data, intimem-se as partes para informarem 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas se há ainda objeto (arroz) a ser 

periciado, eis que o feito está paralisado por conta da discussão de 

honorários pericias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 23 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84954 Nr: 64-93.2015.811.0101

 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: ANESIO CATELAN, ALDEIDA MARTINS CATELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDIA NOEMI GUILLERMET – EPP (POTENGI 

CONSTRUÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:MT 18.927-A

 Autos n. 64-93.2015 (Id. 84954)Ação de reparação de danos materiais e 

moraisVistos.1. (...) .Desse modo, considerando que o processo é 

eletrônico e a citação se deu na vigência do novo Código, não há prazo 

em dobro aos litisconsortes com procuradores diferentes, razão pela qual 

o prazo para contestar era somente de quinze dias, portanto, intempestiva 

a defesa apresentada. Ainda, cumpre mencionar que apesar da carta de 

citação fazer as advertências com o antigo CPC, o causídico, 

representante legal da parte, não pode alegar desconhecimento da lei 

nova, por possuir conhecimento técnico-jurídico e saber que a citação se 

deu na vigência do novo Código. Assim, mantenho a decisão combatida 

por seus próprios fundamentos. 2. Intime-se.3. No mais, cumpra-se a 

decisão proferida em 30.01.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83576 Nr: 792-71.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 792-71.2014(Id. 83576)

Ação Ordinária de cobrança

 Requerente: AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA NETO

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação (fls. 116/171), 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 de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 23 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80481 Nr: 822-77.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACHADO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Autos n. 822-77.2012.811.0101 (Id. 80481)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réu: PAULO CÉSAR MACHADO DA CRUZ

 Vistos.

1. Homologo a desistência da oitiva da testemunha de acusação Clóvis 

Vaz de Oliveira.

2. Declaro encerrada a instrução processual.

3. Abra-se vista às partes na fase do art. 402, CPP.

4. Em havendo algum requerimento, voltem conclusos.

5. Caso contrário, abra-se vista às partes para alegações finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

6. Em seguida, conclusos para sentença.

 7. Diligências necessárias.

Cláudia, 23 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54075 Nr: 656-79.2011.811.0101

 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: JORGE ANTÔNIO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA PETRI - OAB:14317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 656-79.2011 (Id. 54075)

Ação de restabelecimento de auxílio-doença e/ou concessão de 

aposentadoria por invalidez

Autor: JORGE ANTÔNIO NEUMANN

 Requerido: INSS

Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do Egrégio TRF da 1ª 

Região.

2. Caso não haja qualquer manifestação das partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 23 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 4184-02.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Luiz de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para comparecer a audiencia designada para o dia 

04/04/2018 às 17:30 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39622 Nr: 1064-92.2010.811.0105

 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: AMILTON FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artero & Artero Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora da 

homologação do acordo de folhas 53/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62873 Nr: 265-44.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana Pires de Souza Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e 

julgo PROCEDENTE o pedido da ação para:a) DECLARAR o direito de 

pensão morte a ser usufruído por DIANA PIRES DE SOUZA 

GONÇALVES;b) DETERMINAR que o réu Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS implante o benefício citado em favor de Diana Pires De 

Souza Gonçalves, tendo como data de início do benefício à data do 

indeferimento administrativo.c) CONDENAR Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, corrigidas 

monetariamente – Lei n. 6.899/81 -, a partir do vencimento de cada, com 

base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 4425 ), e juros em 1% (um por cento) 

ao mês, a contar da citação (súmula 204 do STJ).e) CONDENAR a ré ao 

PAGAMENTO dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, em razão do 

lapso temporal de duração deste processo, atuação das partes e grau de 

dificuldade do feito.Descabem custas. Prescinde reexame necessário 

(artigo 496, §3º, I, do CPC).Transitada em julgado a sentença, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39622 Nr: 1064-92.2010.811.0105

 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
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 PARTE AUTORA: AMILTON FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artero & Artero Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numero do Processo: 1064-92.2010.811.0105 (39622)

Tipo de ação: Procedimento sumário->procedimento de conhecimento

Requerente: Amilton Ferreira

 Advogado: Marcos Arnold OAB-MT 7682/B

Requerido: Artero & Attero Ltda Me

Tipo de audiência: Conciliação

Data e horário: 04 de julho de 2017

PRESENTES

Juiz Substituto: Ricardo Frazon Menegucci

Advogado: Marcos Arnold OAB-MT 7682/P

 OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, foi constatada a presença dos acima 

apontados, bem como a ausência de ambas as partes.

 Dada a palavra ao advogado do autor, este se manifestou nos seguintes 

termos: MM Juiz, a defesa pede prazo de 15 dias para a juntada do acordo 

original e dos atos constitutivos da empresa requerida. Pede deferimento.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz, foi proferido o seguinte: “Vistos em caráter de mutirão. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de debito e indenização por 

danos morais ajuizada por Amilton Ferreira contra Artero & Attero Ltda Me. 

Nesta data veio aos autos, termo de acordo firmado entre as partes. É o 

relato do necessário. Decido. Não há empecilhos para que o acordo seja 

homologado, uma vez que a questão se refere a direito disponível das 

partes. Ante exposto e por tudo mais que consta nos autos com fulcro no 

art. 487, III alínea B, do CPC, homologo o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus efeitos legais. Custas e honorários 

advocatícios na forma acordada pelas partes. Com o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I . Ás 

providencias”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65479 Nr: 878-30.2014.811.0105

 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): Lucilene Ferreira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

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, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 50, da Lei nº 9.605/98.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 10/07/2015, onde a autora 

do fato aceitou a proposta do Ministério Público, realizando a transação 

penal.

 Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em 16 de dezembro de 

2016, em favor da decretação da extinção da punibilidade, visto o 

cumprimento da transação pactuada às fls. 26.

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato 

LUCILENE FERREIRA CARDOSO, observando-se o disposto no artigo 84, 

parágrafo único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 282-25.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se 

manifeste quanto a certidão de ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 270-26.2009.811.0099

 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: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON XAVIER DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:6919-E, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora que recolha o 

valor referente a diligência de Oficial de Justiça para intimação pessoal do 

requerido para audiência, conforme despacho de fl. 304/V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33337 Nr: 1398-81.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO ADELAR BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício n° 0254/2018/MPMT/PJ, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 20.02.2018, às 

13h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 10.05.2018, às 15h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a testemunha e a Defesa (pessoalmente, se defensor 

nomeado), nos moldes da decisão de fl: 87;

2. CIÊNCIA ao Ministério;

3. Após, conclusos.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cumprir.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73340 Nr: 973-73.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE por sentença o acordo entabulado em 

audiência à ref. 23, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, REVOGA-SE a liminar deferida à ref. 04, EXTINGUINDO-SE 

O PROCESSO, COM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil.DEIXA-SE de condenar as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais (art. 90, § 2º do CPC), 

considerando ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita 

(ref. 04), bem como pelo disposto no artigo 90, § 3º do Código de 

Processo Civil.IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO.Intimar, não se aplicando o art. 914 da CNGC.Após, arquivar os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Cumprir.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48591 Nr: 1627-61.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio Ciruf de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 “OTACÍLIO CIRUF DE SOUZA, propôs a presente Ação de Aposentadoria 

Rural Por Idade em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, requerendo o 

reconhecimento da sua qualidade de segurado (a) obrigatório (a), como 

rurícola. (...). Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

condenando o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder a 

parte autora o beneficio previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, no valor de 01 (um) salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do 

indeferimento administrativo, (DIB em 14.01.2016) e data de início de 

pagamento na data desta sentença (DIP 20.03.2018). CONDENO o INSS ao 

pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde o data do 

indeferimento administrativo até a data desta sentença. Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, no percentual de 1% ao mês, até a entrada 

em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão 

a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. (...). Fixo os 

honorários advocatícios em 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). (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31108 Nr: 879-05.2012.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASMArPsmALSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 879-05.2012.811.0034 – Código 31108

ESPÉCIE: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Amanda Silva Magalhães Alves rep. Por sua mãe 

Adjnany L. S. Magalhães.

PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Pereira Alves

INTIMANDO(A,S): Requerido(a): Paulo Sérgio Pereira Alves, CPF: 

97254614104, RG: 1265509-0 SSP/MT, Filiação: Braulino Alves da Silva e 

Irani Pereira Alves, data de nascimento: 04/11/1983, brasileiro(a), natural 

de Dom Aquino-MT, solteiro(a), mecânico/soldado, Endereço: Rua 

Marechal Rodon, N. 16, Bairro: Centro, Cidade: Dom Aquino-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/11/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 2.160,00

FINALIDADE: I N T I M A Ç Ã O da parte requerida acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Processo nº: 879-05.2012.811.0034 (Código: 31108) - 

DESPACHO - VISTO, etc. Tendo em vista que no dia 14.02.2018 foi 

determinado ponto facultativo através da portaria 678/2017-PRES, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06.03.2018 às 16h30 

(MT). Intimem-se as partes. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 08 de fevereiro de 2018. 

“Vistos etc., I - Trata-se de Ação de Alimentos proposta por A. S. M. A. 

menor, representada pela genitora ADJNANY LAZARA SILVA 

MAGALHÃES, em face de PAULO SERGIO PEREIRA ALVES. A inicial foi 

recebida as fls. 14/17, momento em que foi deferido o beneficio da justiça 

gratuita e fixados alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) 

do salario mínimo vigente. Tentada audiências de conciliação estas se 

restaram infrutíferas pelo fato de a parte requerida não ter sido 

encontrada no(s) endereço(s) informado(s) pela requerente. Em seguida, 

foi determinada sua citação por edital (fl. 125) sendo posteriormente 

nomeado curador especial para sua defesa. Contestação encartada às 

fls. 138/142. Impugnação às fls. 145/146. O Ministério Público deu seu 

parecer às fls. 148/149. Designada audiência de instrução para esta data 

as partes não compareceram. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

início, embora a parte autora não tenha comparecido a presente audiência, 

verifico que os autos se tratam de interesse de menor. De trivial sabença 

que em se tratando de ação que versa acerca de direito de incapaz que 

busca receber alimentos, a prestação jurisdicional vindicada deve ser 

célere e efetiva, notadamente porque os alimentos buscados estão 

estritamente relacionados à sua subsistência. Não obstante, reconhecida 

a paternidade atribuída ao requerido, conforme se depreende da certidão 

de nascimento (fl. 11), cabe a ele arcar com as responsabilidades 

pertinentes, porquanto não é outro o disposto no artigo 229, da 

Constituição da República de 1988, in verbis: “Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores tem 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. 

No mesmo sentido, o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil dispõe que são 

deveres de ambos os cônjuges o “sustento, guarda e educação dos 

filhos”. A propósito, da exegese do mencionado dispositivo, tem-se que a 

obrigação de sustentar os filhos é de ambos os pais, os quais devem 

prover as suas necessidades básicas. Ainda, esse encargo há de ser 

proporcional aos rendimentos de cada um, nos termos do §1º do art. 

1.694, do Código Civil: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” 

Infere-se que as necessidades da requerente, enquanto menor de idade, 

são presumidas, uma vez que está em plena fase de formação física, 

moral e psicológica. No que tange ao quantum da prestação de alimentos, 

sabe-se que deverá ser fixado de forma a satisfazer as necessidades 

essenciais do beneficiário, englobando não só a alimentação, mas 

também, habitação, vestuário, assistência médica, educação e lazer. E 

isso porque a obrigação alimentícia imposta aos pais decorre mesmo do 

direito natural, pois que instintiva a noção de que a eles cabe a criação da 

prole. Pela importância, consigna-se a opinião de ARNALDO RIZZARDO: 

“O dever de prestar alimentos integra o dever de assistência que incumbe 

aos pais. Enquanto relativamente aos demais parentes o Código Civil 

atribui a simples obrigação, no tocante aos filhos incapazes dispõe mais 

profundamente. E justamente para o melhor desempenho dessa importante 

função é que vem instituído o poder familiar. Não se pode limitar seu dever 
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a prestar alimentos, ou a sustentar os filhos. Incube-lhe dar todo o 

amparo, envolvendo a esfera material, corporal, espiritual, moral afetiva e 

profissional, numa constante presença em suas vidas, de 

acompanhamento e orientação, de modo a encaminhá-los a saberem e 

terem condições de enfrentar a vida sozinhos.” (in Direito de Família, Rio 

de Janeiro: Forense, 2004, p. 753). Sintetizando a matéria, pode-se 

retratar representando que o quantum a ser arbitrado a título de alimentos 

deve guardar correspondência com a tríade necessidade/possibilidade e 

proporcionalidade e, dela, não pode se dissociar. Diante dessa 

perspectiva, desfrutando o alimentante de ganhos salariais incertos e que 

não restaram perfeitamente delineados, considero que melhor se adapta a 

estas premissas a fixação de percentual que deve incidir sobre o 

salário-mínimo nacional, como forma de assegurar a implementação do 

nexo de proporcionalidade preambularmente almejado, independentemente 

de oscilações salariais que o requerido eventualmente possa no futuro 

padecer. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

sobejamente demonstrada a necessidade da alimentanda em auferir 

alimentos, entendendo que os alimentos devam ser fixados no patamar 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, atualmente, 

R$ 287,10 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos). É de se 

ressaltar que, se porventura, o requerido se sentir impossibilitado de 

pagar este valor, pode requerer a revisão oportuno tempore. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido na inicial para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, atualmente, R$ 287,10 (duzentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos), bem como ao pagamento de 50 % (cinquenta por cento) das 

despesas consideradas extraordinárias, sendo, despesas médicas e 

odontológicas, desde que não disponibilizadas pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS e despesas escolares, devidos desde a citação valida. Sem 

custas e sem honorários, ante a gratuidade de justiça. Intime-se, inclusive 

por edital, se necessário, com prazo de 20 (vinte) dias. P.R.I. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.” Eu, Marli Ribeiro Santos – Técnica 

Judiciária, digitei.

 Dom Aquino - MT, 14 de março de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7122 Nr: 266-92.2006.811.0034

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:7206-b

 VISTOS, etc.

Cuida-se de pedido de conversão de arresto em penhora, e após a 

concessão de vista dos autos para formulação de pedido de cumprimento 

de sentença.

 Pois bem.

Acerca da conversão do arresto em penhora, o pedido encontra-se 

prejudicado, eis que já houve a conversão nos autos de ação de 

execução de código 7187, conforme se depreende da decisão de fls. 150 

e retificação de decisão de fls. 160 daquele feito.

Assim, determino seja transladado cópias das decisões de fls. 150 e 160 

para estes autos, e após intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 13 de março de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7187 Nr: 329-20.2006.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim, ELOÍZA CRISTINA 

MENDONÇA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:7206-b

 I - Da conversão do Arresto em Penhora. Acerca da conversão do 

arresto em penhora, o pedido encontra-se prejudicado, eis que já houve a 

conversão nos autos, conforme se depreende da decisão de fls. 150 e 

retificação de decisão de fls. 160 daquele feito.Assim, determino seja 

intimado o executado da conversão do arresto em penhora, 

independentemente de lavratura de Termo nos autos, conforme 

recomenda o artigo 830, § 3º, para, querendo, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do NCPC). II - Da constrição via 

Bacenjud. Do pedido de indisponibilidade de valores via Bacenjud, merece 

deferimento, eis que houve consulta em nome do devedor no ano de 2008, 

conforme se vê das fls. 72/73.Assim, tendo em vista que o executado 

ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução, e 

considerando que o artigo 835 do Novo Código de Processo Civil declara 

qual a ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a 

penhora on line, e nesta oportunidade, anexando a esta decisão o recibo 

de protocolo de bloqueio de valores que se confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. [...] Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Dom Aquino – MT, 14 de março de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 286 Nr: 6-98.1995.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Jaciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GALINDO CLEBIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3.873

 Considerando que os executados não teriam cumprido com o acordo 

entabulado nos autos, devendo para a exequente um montante de R$ 

44.744,12 (quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e 

doze centavos), conforme planilha acostada pela parte (fls. 181/185), 

norteando-se pela ordem preferencial de penhora (art. 835 do CPC), defiro 

a realização de penhora online, conforme pedido de fl. 282.Destaca-se 

que o art. 835 do CPC determina a ordem de preferência para a realização 

da penhora, devendo-se priorizar, portanto, a penhora de dinheiro em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (inciso 

I).Desta forma, os autos permanecerão em gabinete até que se processe 

a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Caso positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, as partes executadas 

deverão ser intimadas para, querendo, oporem embargos, no prazo 

legal.Caso o valor bloqueado seja irrisório face ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do art. 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Caso não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, determino a intimação 

pessoal da exequente para que indique outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena 

de suspensão do processo.Decorrido o prazo acima mencionado, sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e vol tem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 20 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 604 de 793



Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54098 Nr: 556-87.2018.811.0034

 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: Fátima Almeida Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 556-87.2018.811.0034

Código 54098

VISTOS, etc.

 Cuida-se de ação de concessão de auxílio-doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência antecipada, 

com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, ajuizada por 

FÁTIMA ALMEIDA BRITO, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

 Pois bem.

 De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, após minuciosa análise dos autos, exsurge-se que não há 

nos atos apresentação de laudos médicos, exame e comprovação de 

residência nesta cidade.

 E, não é só, consta a declaração de hipossuficiência, sem a 

comprovação de renda, eis que há informação no Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – CNIS do INSS referência FATIMA ALMEIDA BRITO – 

ME, necessitando, neste caso, de comprovação de renda, uma vez que 

trata-se de proprietária de micro empresa.

 Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, ou comprove sua precária situação 

econômica, apresentando demais documentos que atestem sua situação 

de hipossuficiência, com a declaração de Imposto de Renda, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer 

seu sustento e de sua família, todos os demais documentos necessários 

para análise e apreciação da antecipação de tutela, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

 Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 26 de março de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53286 Nr: 211-24.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auro Riz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josenilo Santos Rodrigues - 

OAB:MT/22.474/0

 Processo nº: 211-24.2018.811.0034 (Código: 53286

DESPACHO

VISTOS, ETC.

RECEBO a presente Carta Precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

Designo audiência para inquirição das testemunhas arroladas para o dia 

10 de maio de 2018 às 15h00 (MT).

Comunique-se o juízo deprecante a data designada.

Intime-se as testemunhas e acusado.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se o (a) advogado (a).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49805 Nr: 2066-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurany Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Processo nº. 2066-72.2017.811.0034

Código: 49805

Autor: Ministério Público Estadual

 Acusado: Jurany Carvalho Pereira

 Vítima: Aldesi dos Santos Pereira

VISTOS ETC,

 Trata-se de ação penal, movida pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado em epígrafe, em razão da suposta prática dos delitos descritos 

nos artigos 129, §9º e artigo 147, c/c artigo 61, inciso II alínea “h”, 

somados nos termos do artigo 69, todos do Código Penal c/c Lei nº 

11.340/06.

A denúncia foi recebida à Ref.: 06, não é caso de absolvição sumária, 

pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo 

Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à ref. 20, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 26 de abril de 2018, às 15h15 (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se a vítima e testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.

Intimem-se o acusado.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contíguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se o (a) Advogado (a) de Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino/MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32991 Nr: 1653-98.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milena Fernanda Bezerra Cardoso Duarte, 

Rangel Aparecido Souza Ribeiro, Mayke Kennydi Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, Saulo Vinicius de Moraes - OAB:19046

 Processo nº. 1653-98.2013.811.0034

Código: 32991

Autor: Ministério Público Estadual

 Acusados: Milena Fernanda Bezerra Cardoso Duarte, Rangel Aparecido 

Souza Ribeiro e Mayke Kennydi Teixeira da Silva.

VISTOS ETC,

 Trata-se de ação penal, movida pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados em epígrafe, em razão da suposta prática dos delitos descritos 

nos artigos 210 e 163, inciso III, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida à Ref.: 03, não é caso de absolvição sumária, 

pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo 

Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 
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excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação às refs. 21 e 97, não houve arguição 

de preliminares.

Nota-se que em ref. 97 o advogado de defesa esclarece que houve 

problemas técnicos de conexão ao protocolar sua peça de defesa, motivo 

pelo qual foi protocolada no dia útil subsequente. Assim, mediante 

documentos comprobatórios que demonstram a falha no sistema eletrônico 

no momento do peticionamento do causídico, dou por tempestivo a 

resposta à acusação apresentada.

No mais, DESIGNO o dia 26 de abril de 2018, às 14h30 (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intimem-se os acusados.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contíguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se o Advogado de Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino/MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41331 Nr: 470-87.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhones Alves Barauna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Processo nº: 470-87.2016.811.0034 (Código: 41331)

DESPACHO

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a informação através do Oficio 119/2018/MPE, o qual o 

douto Promotor de Justiça informou que foi designado a cumular com a 

promotoria da comarca de Juscimeira e que por este motivo estará 

ausente desta comarca nas segundas e terças-feiras, necessário a 

redesignação das audiências criminais designadas para as terças-feiras.

Portanto, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 10 de maio 

de 2018 às 13h30 (MT).

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se o Advogado de Defesa.

 Intime-se o denunciado.

Requisitem-se as testemunhas arroladas.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 1538-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cleber Mesquita de Olegário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Oliveira da Silva - 

OAB:13.743-MT

 Processo nº: 1538-38.2017.811.0034 (Código: 48358)

DESPACHO

VISTOS, etc.

Tendo em vista a informação através do Oficio 119/2018/MPE, o qual o 

douto Promotor de Justiça informou que foi designado a cumular com a 

promotoria da comarca de Juscimeira e que por este motivo estará 

ausente desta comarca nas segundas e terças-feiras, necessário a 

redesignação das audiências criminais designadas para as terças-feiras.

Portanto, visando à celeridade processual, ANTECIPO a audiência outrora 

aprazada para o dia 26.04.2018 às 14h15 (MT).

Oficie-se a CIPM.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o acusado, para querendo, compareça à audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 19 de fevereiro de 2018.Às providências.

Dom Aquino – MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35878 Nr: 1181-63.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luis Moretto, Valdeci Alves Borges, 

Raul Moretto, Joares Bertholdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Shimosakai - 

OAB:10.386-B, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386

 Processo nº: 1181-63.2014.811.0034 (Código: 35878)

DESPACHO

VISTOS, etc.

Tendo em vista a informação através do Oficio 119/2018/MPE, o qual o 

douto Promotor de Justiça informou que foi designado a cumular com a 

promotoria da comarca de Juscimeira e que por este motivo estará 

ausente desta comarca nas segundas e terças-feiras, necessário a 

redesignação das audiências criminais designadas para as terças-feiras.

Portanto, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 26.04.2018 

às 13h30 (MT).

Comunique-se o juízo deprecado a redesignação de audiência para dar 

ciência do ato aos acusados.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o(s) Advogado(s) de Defesa.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 26 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

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.: 78988 Nr: 483-69.2017.811.0093

 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: GERSON GOMES DOS SANTOS, VINCENT GOMES DE 

ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTHUR GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, Rui 

Heemann Junior - OAB:MT/15.326

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentada pela parte embargante 

é tempestiva, motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte 

embargada para que, querendo, apresente as contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 483-69.2017.811.0093

 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
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 PARTE AUTORA: GERSON GOMES DOS SANTOS, VINCENT GOMES DE 

ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTHUR GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, Rui 

Heemann Junior - OAB:MT/15.326

 Certifico que nesta data cadastrei os Advogados do embargado, motivo 

porque impulsiono os autos para intimar a parte embargada da sentença 

de fls 180."..."Portanto, tendo em vista o acima narrado, e por tudo mais 

que constam nos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, I, do NCPC.

 Ainda, verificando que as partes embargantes faltaram com seus 

deverem de lealdade processual, com o manifesto intuito de tentar induzir 

este Juízo a erro, aplico a multa de litigância de má-fé, com fundamento 

nos arts. 79 e 80, incisos II e VI do CPC, fixando a multa em 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do arts. 81 do CPC, devidamente 

corrigido, em favor da parte embargada.

 Condeno os embargantes nas custas e despesas processuais, que 

serão rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada.

 Condeno os embargantes em honorários advocatícios sucumbenciais, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que serão 

rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada embargante, com fulcro 

nos artigos 85, §2º, incisos I a IV c/c 87, §1º, ambos do CPC. Com o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83306 Nr: 680-87.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO RECREIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOFELIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO ARANTES 

PEREIRA - OAB:11218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 16 impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para pagamento das custas judiciais e taxas da presente Carta 

Precatória no site do TJMT, bem como o recolhimento para o cumprimento 

da diligência dos Oficiais de Justiça , nos termos da nova regulamentação 

da Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site 

do TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de 

Diligência, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79694 Nr: 998-07.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENEI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:MT/17.902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:MT/18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva. Motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para que, querendo, apresente a Impugnação à Contestação no prazo 

legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113366 Nr: 804-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineuza de Lima Krominski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana de Lima Krominski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo 

nos artigos 1196 e 1210 do Código Civil c/c artigos 558, 560 e 561 do CPC, 

DEFIRO a medida liminar postulada, pelo que DETERMINO a reintegração 

dos autores na posse do veículo Onix Ltz 1.4, renavam 01104541146, 

chassi 9BGKT48VOHG118452, placa QBZ 5618.Caso seja estritamente 

necessário e havendo pedido nos autos para cumprimento da liminar, 

devidamente certificado pelo Oficial de Justiça, autorizo desde já o reforço 

policial.Cite-se a requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 564 do CPC). As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (art. 212, §2º, 

CPC).Serve esta decisão como mandado de citação, intimação e 

reintegração.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20676 Nr: 1655-21.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO SIMONETTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Trata-se de pedido de exclusão do nome do autor do CADIN em razão de 

bloqueio de bens e valores suficientes para o adimplemento da dívida.

É sabido que a exclusão do nome do CADIN pressupõe que a execução 

fiscal esteja devidamente e integralmente garantida por bem idôneo, 

conforme precedentes jurisprudenciais.

No caso em tela, o bloqueio judicial efetuado nas contas bancárias dos 

demandados restou totalmente cumprido, havendo demora tão somente na 

conversão da penhora em renda para a união, não havendo se falar em 

inidoneidade ou insuficiência da garantia a justificar a manutenção do 

nome dos requeridos no CADIN.

Ora, de fato a demora na conversão da penhora em renda não pode ser 

imputada aos executados. Veja-se que os valores foram bloqueados 

ainda no ano de 2008, estando a disposição da União desde 2009. A 

procuradoria da fazenda nacional, no entanto, desde 2009 apresentou 

duas petições informando o método de transferência dos valores, no 

entanto, manteve feito absolutamente parado desde setembro de 2011.

Se é certo que a execução se faz em benefício do credor, também o é que 

não se pode pretender imputar ao executado obrigação que não lhe 

cumpria, qual seja, converter em renda os valores bloqueados das contas 

correntes dos executados.

 Com estas ressalvas, entendendo que a manutenção do nome dos 

executados no CADIN se deu por desídia da União, determino a IMEDIATA 

RETIRADA DO NOME DOS EXECUTADOS DO CADIN em razão da dívida 

executada nos presentes autos.

Intime-se a União para que dê cumprimento em 5 (cinco) dias, sob pena de 

multa que desde já fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).

No mesmo prazo deverá a União atender à requisição de folhas 179.

Com a informação da União, proceda-se com a transferência dos valores 

penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89263 Nr: 1913-79.2014.811.0087

 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 Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT, Lauro Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julmar Cassimiro Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 
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OAB:MT/13.311, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em petição de folhas 79/86 o exequente apresenta pedido de natureza 

cautelar incidental pugnando por sua nomeação como depositário fiel do 

bem imóvel matrícula 2135, RI de Guarantã do Norte, onde foi registrada a 

hipoteca vinculada à Cédula de Crédito Rural exequenda.

Afirma, sem síntese, que o imóvel que garante a dívida está em estado de 

completo abandono e encontra-se localizado em área frequentemente 

afetada por diversos conflitos de natureza agrária, havendo risco não 

apenas de deterioração do bem, como também sujeição deste a invasões 

que podem culminar na perda da garantia.

De fato, observa-se que o bem se encontra em estado de abandono. O 

mato toma conta da área construída e aparentemente não se tem dado 

qualquer utilidade à área destinada à atividade agropecuária, o que coloca 

mesmo o imóvel sob risco, tanto de depreciação econômica quanto de 

invasão ou perda.

A pretendida substituição do depositário fiel pode, de fato, acautelar 

esses riscos e evitar o perecimento da garantia da dívida.

Assim, forte no art. 301, do CPC, não havendo prejuízo ao executado e 

havendo patente benefício ao exequente e à execução, DEFIRO o pedido e 

nomeio o exequente como depositário fiel do bem imóvel Matrícula 2135, RI 

de Guarantã do Norte-MT, autorizando-o a imitir-se na posse do imóvel.

A fim de não eternizar a execução, o exequente manter-se-á na condição 

de depositário pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual, sendo o caso, 

deverá requerer a prorrogação dessa condição.

Havendo alteração na situação da coisa, deverá o depositário informar 

imediatamente ao juízo.

Expeça-se o termo de compromisso do depositário fiel válido pelo período 

de 1 (um) ano, a contar da expedição.

Aguarde-se o oferecimento dos embargos à execução e após voltem-me 

conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105647 Nr: 510-70.2017.811.0087

 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: AAdR, EdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Fábio Henrique Alves, para dar 

andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção dos 

autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101433 Nr: 2244-90.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Marcelo A. G. Reali - OAB:8.838-A, PEDRO 

HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - OAB:19366/O, Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103124 Nr: 3329-14.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edenir Fritsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84631 Nr: 594-13.2013.811.0087

 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: Ilda da Silva Andrade, Cicero Bezerra da Silva, Milton 

Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Santana Dias, Nacional Gás

 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: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar os requeridos Murilo Santana Dias e Nacional Gás, a título de 

dano moral, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) aos autores, devendo 

incidir correção monetária a contar da sentença, consoante Súmula 362 

do STJ, e juros a partir da data do fato, conforme Súmula 54 do STJ, 

julgando assim extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC.Condeno os requeridos nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, em vista da natureza e 

importância da causa e o grau de zelo do profissional.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88150 Nr: 1337-86.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Global Serviços de Terraplanagem LTDA - EPP, Julmar 

Cassimiro Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Ante ao exposto, forte no art. 487, inciso I, e art. 920, inciso III, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos no 

presentes embargos à execução e EXTINGO O FEITO com resolução de 

mérito.Custas pela embargante. Fixo os honorários sucumbenciais em 

15% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 

85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, devendo-se observar o 

disposto no parágrafo 13 do art. 85 do mesmo diploma.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99723 Nr: 1276-60.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcir João Refatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a parte requerida a incorporar à remuneração da autora o 

percentual, a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de cruzeiro real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas percebidas, nos termos 
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da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças 

que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.Fixo os juros 

moratórios em 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 

11.960/2009, sendo acrescidos com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

do trânsito em julgado.Determino a liquidação de sentença, a fim de apurar 

a existência de efetiva defasagem remuneratória da servidora e em sendo 

constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Aplicando-se o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que 

cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, 

quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica. 

Condeno a parte ré ao reembolso das custas e despesas processuais 

efetivamente incorridas, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na 

condenação.Sentença sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 3017-72.2015.811.0087

 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: Waneria de Melo Gelio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual 

de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de 

cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais verbas 

percebidas, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente 

pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e 

atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vigente na data do início da execução desde a data em que os 

pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora 

desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e 

aplicando-se a Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de 

sua vigência, sem caráter retroativo. Condeno a ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Sentença 

sujeita ao reexame necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93110 Nr: 1262-13.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia de fls. 4/5 e, ABSOLVO o acusado REINALDO 

ROCHA, vulgo “Paraguaia” dos delitos previstos nos artigos 163, § único, I, 

e 147, “caput”, do Código Penal Brasileiro.Intime-se o acusado 

pessoalmente da sentença.Publique-se. Intime-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 650-17.2011.811.0087

 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: OSMAR BARROS DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Benjamim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Ante o exposto, conheço da ilegitimidade ativa de Osmar Barros do 

Amaral e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

moldes do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o 

valor da causa. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86070 Nr: 1990-25.2013.811.0087

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozorio Dal Poz Filho, Sandra Mara Silva Dal Poz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MIRANDA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Messias Geraldo Pontes - 

OAB:AOB/GO 4631-A

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 17.409,64 

(dezessete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro), conforme 

a sentença de folhas 57 a 58. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 8.786,37 (oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e 

sete centavos) para recolhimento de custas e R$ 8.623,27 (oito mil, 

seiscentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 

11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41098 Nr: 477-90.2011.811.0087

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jose Benjamim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Rufino de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários pelo autor.Determino a restituição do bem ao Sr. Clodomar 

Massoti.Intimem-se, e, decorrido o prazo sem recurso, arquive-se com as 

baixas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103198 Nr: 3380-25.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Pereira de Almeida Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13.604-A

 CERTIFICO, em tempo, que embora tenha sido cauculado custas e taxas, 

verificou-se que às folhas 25 houve o deferimento dos benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora. Por conseguinte, vê-se que na sentença 

homologatória não houve qualquer revogação do referido benefício 

(fls.93), bem como restou consignado que as custas ficaria conforme 

acordado entre as partes. Considerando que constou no acordo (fls 82 e 

83) eventuais custas seriam arcadas pela parte autora, conclui-se então, 

que não há custas a recolher uma vez que esta fora alcançada pelos 

benefícios da justiça gratuita. Dessa feita, não há custas a recolher, 
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sendo o processo enviado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103080 Nr: 3309-23.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJCF, JF, IVANIR DOS SANTOS CAMPOS

 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:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018 às 15h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41410 Nr: 790-51.2011.811.0087

 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: Jose Benjamim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Rufino de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da análise dos autos constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada para recolher as custas e taxas processuais do 

distribuimento da carta precatória, não o fez, e da análise da petição 

anexada aos autos, fls. 107/109, pugna pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita sob alegação de que é beneficiário. 

Entretanto, a concessão das benesses pelo Egrégio Tribunal deste Estado 

foi somente quanto às despesas do recurso interposto, razão pela qual o 

seu recolhimento faz-se necessário.

 Desta feita, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolha as custas e taxas de distribuição da deprecata, sob 

pena de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90921 Nr: 2990-26.2014.811.0087

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO TOMITAO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Wagner Areco 

Gonzales - OAB:5438/MT

 Considerando a irregularidade de representação da pessoa jurídica 

litigante, intime-se a parte autora para que no prazo de 5 (cinco) dias junte 

aos autos o Estatuto Social da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

de Assosciados Norte Mato-grossense - Sicredi Norte/MT, conferindo ao 

Sr. Edilson Mancino poderes de representação, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95918 Nr: 2821-05.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Considerando a manifestação ministerial de fls. 79, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 03 de maio de 2018, às 15h50min.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Intime. Notifique-se. Cumpra-se.

Cumpra-se com urgência por tratar-se de processo pertencente à META 

2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91597 Nr: 422-03.2015.811.0087

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leina Carina Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de restituição dos documentos do veículo VW FOX 

1.6, GII, cor branca, placa NPE 3092, chassi nº. 9BWABO52XCOO4324, 

Colíder/MT.

Com o requerimento juntou documentos de fls. 06-16

Ouvido o Ministério Público.

É o que merece registro.

Decido.

Cuida-se de pedido de restituição dos documentos do veículo VW FOX 

1.6, GII, cor branca, placa NPE 3092, chassi nº. 9BWABO52XCOO4324, 

Colíder/MT.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o pedido de restituição 

deve prosperar, pois comprovada pelo requerente a propriedade do bem, 

além do que o bem não mais interessa para o processo, tendo esta se 

findado.

 Ademais, em pesquisa junto ao DetranNet constatou-se que o veículo VW 

FOX 1.6, GII, cor branca, placa NPE 3092, chassi nº. 

9BWABO52XCOO4324, Colíder/MT, encontra-se desde a data de 

11.01.2013, alienado em nome da requerente.

 Desta forma, DEFIRO o pedido para a restituição dos documentos do 

veículo VW FOX 1.6, GII, cor branca, placa NPE 3092, chassi nº. 

9BWABO52XCOO4324, Colíder/MT, registrados nos autos nº. 

1930-18.2017.811.0087 – código 89319.

Intime-se.

Após o decorrido o prazo recursal, certifique-se seu teor nos autos 

principais, arquivando-se estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32594 Nr: 1499-91.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Lourenço dos Santos Grzebielucka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT, Espólio 

de Nelson Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airoza Lá-Wergita Bastos - 

OAB:OAB/MT 3.569-A, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Ante a informação de que a parte requerida Nelson Uemura faleceu em 

2012 e considerando que, passados mais de 5 (cinco) anos, não houve 

pedido de redirecionamento da ação aos herdeiros, e evidente que 

ausência de habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de 

legitimidade ativa ad causam, extingo o processo sem resolução de mérito 

quanto ao requerido Nelson Uemura, consoante determinado no artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil.

 Assim, intime a parte autora e o requerido Município de Guarantã do Norte 

para que realizem o depósito prévio do valor da perícia, na proporção de 

1/2 para cada.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87398 Nr: 725-51.2014.811.0087

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDES PELEGRINI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA, Semildo 

Holboh, Nercídio Valentin Passet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:12492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade da 

requerente, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Não obstante, da análise dos autos denota-se que foi 

atribuído à causa valor inferior ao valor do imóvel, uma vez que se 

tratando de propriedade com área superior a 40 ha, no perímetro urbano 

de Novo Mundo/MT, retifico o valor da causa para R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais).Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88504 Nr: 1604-58.2014.811.0087

 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: Lauro Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julmar Cassimiro Neves, Global Serviços de 

Terraplanagem LTDA - EPP, Cameron Campos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória movida por Lauro Simon em desfavor Julmar 

Cassimiro Neves, Global Serviços de Terraplanagem Ltda – Epp e 

Cameron Campos Neves.

 Com a inicial juntou documentos, fls. 17/42.

Réu citado por edital, folhas 52.

Às fls. 58/60 a Curadoria Especial apresentou contestação, aduzindo a 

preliminar de nulidade da citação ante o não esgotamento das vias 

ordinárias para citação da parte requerida.

Impugnação aos embargos à monitória às folhas 62/69.

É o relato do necessário.

DECIDO.

De fato, houve uma única tentativa de citação dos requeridos, via ar, fl. 

47/48 e 51, e, após requerimento de citação das partes requeridas 

mediante edital, que se realizou à fl. 52.

Uma vez não comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a 

localização do endereço da parte ré, não restam esgotadas todas as 

tentativas de localização, conforme determina o artigo 256, §3º do CPC.

 Assim, em obediência ao princípio do devido processo legal, declaro nula 

a citação por edital realizada às fl. 52.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço das partes requeridas, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39210 Nr: 1410-97.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532 OAB/MT

 Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Autorizo a baixa de eventual protesto ou restrição no nome do executado, 

acaso tais providências tenham sido realizadas nos autos.

Recolha-se o mandado de prisão expedido em desfavor do executado.

Sem custas.

Intimem-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99698 Nr: 1257-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdAR, EdMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Daline Bueno Fernandes - OAB:15.847 

-OAB/MT, EMERSON RODRIGUES - OAB:, Sirlene de Jesus Bueno - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Confiro o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte requerida junte 

procuração nos autos.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96458 Nr: 3131-11.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdAR, EdMFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15847, Emerson Rodrigues - OAB:22816/0, Sirlene de Jesus 

Bueno - OAB:6.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele 

Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Confiro o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes juntem procuração 

nos autos.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110891 Nr: 3412-93.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rosana Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a perícia médica fora designada para 01.05.2018, 

feriado nacional, redesigno-a para o dia 23.05.2018 às 11 horas.

Intime-se a parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83345 Nr: 2678-21.2012.811.0087

 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: LA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se com a tentativa de citação do requerido no endereço em 

anexo.

Não sendo o requerido localizado ou tendo decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53362 Nr: 3353-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Rocha Viana, Kannanda Viana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy José Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição de ref. 7, haja vista que o Defensor 

Público já patrocina os interesses da parte adversa, nomeio advogado 

dativo na pessoa da Dra. Wilmary dos Santos Vilela, a fim de que defenda 

o executado na Ação de Execução de Alimentos em trâmite na Comarca 

de Alto Garças/MT, e para tanto fixo honorários advocatícios no valor de 

R$ 1,5 URH, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

Intime-se a causídica da presente nomeação, bem como o executado a fim 

de que, munido desta decisão, imediatamente procure a advogada ora 

nomeada para apresentação de defesa e acompanhamento do processo 

na Comarca de Alto Garças/MT.

Após, cumprida todas as determinações, devolva-se a missiva à Comarca 

de origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de novembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 38133 Nr: 1144-93.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alandoaldo Pereira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do cumprimento do acordo de Ref. 24.

Guiratinga - MT, 26 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 48118 Nr: 1138-18.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderson da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial de Ref. 46.

Guiratinga - MT, 26 de março de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47213 Nr: 186-63.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PINHO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ- 

CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos ao 

setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo 05(cinco) dias, se manifestar acerca 

do Auto de Avaliação de fls.70, conforme determinado na decisão de fls. 

66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70778 Nr: 62-12.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI NUNES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Franklin Cardoso 

- OAB:13779-B/MT, Joel Bortolassi - OAB:13326/PR

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) do denunciado, via DJE, para no prazo legal, apresentar 

os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71712 Nr: 996-67.2013.811.0096

 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: VANESSA DE OLIVEIRA PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABNER MAGALHÃES DELAMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 612 de 793



OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Considerando o teor da certidão de fls.52-verso, nos termos da 

Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ- CNGCMT, Capítulo VI, 

Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da ParteAutora, via DJE, para no 

prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72715 Nr: 489-72.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAM ANDERSON BAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, Fernando Mascarello - OAB:Oab/MT 11726, 

Xênia M. Artmann Guerra - OAB:OAB/MT 13697

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar, via DJE, o advogado do 

réu para, no prazo legal, se manifestar acerca das cartas precatória 

devolvidas à esta Secretaria, com diligências infrutíferas quanto às 

testemunhas de defesa: RAFAEL ALANIS CLEMENTE (fls. 125/127), 

MARLLON CARDOSO DA SILVA, LIDIANE DAMIAN PREVE e RUDIMAR 

LUIS DALMOSO (fls.129/135) e NAJARA DALASTRA (fls. 140/144)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71722 Nr: 1008-81.2013.811.0096

 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: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1008-81.2013.811.0096

Código: 71722

Vistos.

Considerando a insuficiência de dados do requerido para proceder com o 

cumprimento da decisão de fls. 26, DETERMINO que a requerente se 

manifeste nos autos, informando o CPF e demais dados pessoais da parte 

para, assim, ser possível a realização de buscas de endereço nos 

sistemas conveniados ao Juízo.

Às providências.

Itaúba/MT, 23 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87927 Nr: 372-42.2018.811.0096

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CRISTINA VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada, obrigando-se a autoridade coatora a promover a 

nomeação da impetrante EDNA CRISTINA VENANCIO, R.G. n. 164495785 

SSP/SP e CPF n. 042.782.518-07, 9º classificada no Concurso Público n. 

002/2017, para o cargo de “Professor (a) Licenciatura Plena em 

Pedagogia”.Comunique-se imediatamente a Autoridade Coatora para 

cumprimento da decisão.Sem condenação em honorários, nos termos do 

artigo 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Custas na 

forma da lei, observada a gratuidade processual.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2903 Nr: 96-15.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Octavio Delmutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Hildenbrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo João Delmutti Neto - 

OAB:17521/PR, Aline Luciana da Silva - OAB:OAB/MT 20.355-A, 

César Eduardo Misael de Andrade - OAB:17.523, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:3876-MT, Carlos Francisco Quesada - OAB:6288-A

 A pare Exequente, no prazo de 05 dias, manifeste-se acerca da 

informação de fls. 964/966.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43967 Nr: 855-56.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ABADIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 29 de maio de 2018, às 

13h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 20 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45137 Nr: 1490-37.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noga Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado 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 22 de maio de 2018, às 

13h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 20 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 593-09.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA DUTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 08 de maio de 2018, às 

16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 20 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44374 Nr: 1033-05.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Dias Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Noroel M. de Oliveira - 

OAB:17.988/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31512 Nr: 283-45.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeno Pedroso Baltazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

Analisando detidamente os autos, constata-se que a sentença de fls. 

147/150 transitou em julgado (fls. 154), e que decorreu o prazo 

determinado para a suspensão da habilitação para conduzir veículo 

automotor, DETERNIMO a imediata restituição da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) que se encontra retida na contracapa dos autos, ao 

sentenciado.

 OFICIE-SE ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, para ciência de que 

o sentenciado já cumpriu a pena de 06 (seis) meses de suspensão da 

CNH, e para que proceda imediatamente a retirada da restrição relativa à 

condenação criminal, referente aos presentes autos.

INTIME-SE o reeducando para comparecer em juízo para providenciar a 

retirada do documento, mediante assinatura de termo.

Translade-se cópia da presente decisão ao executivo de pena de código 

37318.

Após, 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, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32900 Nr: 233-82.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON RAMOS DA SILVA, Reylla Barcelos 

Dias Gonçalves, Elena dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Atenta ao que determina a decisão de fls. 312 dos autos, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca do endereço 

da denunciada Reylla Barcelos Dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30677 Nr: 504-62.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Considerando que o réu foi devidamente intimado através de seus 

advogados constituídos (fls. 228) para se manifestar acerca da 

localização das testemunhas Ney Dias Meira e Antônio Ferraz da Costa, 

tendo deixado transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 229), entendo 

que ocorreu a desistência, ainda que de forma tácita, da inquirição das 

testemunhas por parte da defesa técnica do acusado, com fundamento no 

art. 401, § 2°, do CPP.

 Assim, DECLARO encerrada a instrução processual e, 

consequentemente, DETERMINO intimação das partes, primeiramente, o 

Ministério Público e, logo em seguida a defesa técnica para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentem seus memoriais.

Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33580 Nr: 843-50.2014.811.0047

 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: Zilma de SouzaDeocleecio, Edimar Aparecido Monfordini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimado (fl. 89), o patrono da parte autora deixou transcorrer 

o prazo sem se manifestar nos autos (fls. 90).

Assim, por força do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte, 
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CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33271 Nr: 581-03.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Machado Junior, Danrley Pereira de 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 Vistos.

Primeiramente, compulsando o inteiro teor do v. acórdão de fls. 439/450 

dos autos, verifico que a extinção a punibilidade do corréu ADEMIR 

MACHADO JÚNIOR já foi declarada, com fundamento no art. 107, inciso I, 

do CP assim, DETERMINO que a secretaria providencie as comunicações 

estilo, sobretudo aos institutos de identificação.

No mais, considerando que o v. acordão de fls. 439/450 dos autos negou 

provimento aos recursos interpostos mantendo incólume a condenação do 

acusado Danrley Pereira de Brito, DETERMINO que a secretaria promova o 

integral cumprimento das determinações contidas na sentença de fls. 

286/300 dos autos, providenciando-se, na sequência, o arquivamento do 

presente feito, com as baixas de estilo.

INTIME-SE, via DJE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 4589 Nr: 456-84.2004.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Plínio de Barros 

Araújo - OAB:MT-2.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE o desfecho do processo que tramita em apenso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11157 Nr: 587-20.2008.811.0047

 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: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Custódio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Henrique dos Santos 

Silva - OAB:14.696-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por prudência, antes de analisar o requerimento formulado pela parte 

autora às fls. 356 dos autos, em cumprimento ao art. 256, § 3°, do CPC, 

DETERMINO que sejam efetivadas diligências nos sistemas Infojud, 

Renajud e Bacenjud com a finalidade de se obter informações acerca da 

localização da parte requerida.

Havendo informação de endereço que ainda não foi diligenciado, 

DETERMINO que a Secretaria providencie a citação do requerido para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, 

fazendo-se consignar as advertências dos artigos 344 e 345, do CPC.

Não havendo informação nova acerca da localização do requerido, desde 

já, DEFIRO o pedido formulado às fls. 356 dos autos, para tanto 

DETERMINO a citação do requerido mediante expedição de edital de 

citação, com prazo de 30 (trinta) dias, consignando as advertências dos 

artigos 344 e 345, do CPC, devendo a secretaria observar os requisitos 

mencionados no art. 257, do CPC.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40106 Nr: 540-65.2016.811.0047

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Reis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas para que, fundamentadamente, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

Jauru, 26 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31142 Nr: 1011-23.2012.811.0047

 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: Geraldo Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB-MT 8.184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), a fim de 

que promovam o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 26 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 264-34.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 

15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos. Inicialmente, considerando que os recursos interpostos pelos 
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executados perante o Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidos, 

convalido os atos processuais praticados nos presente autos, e 

CONVERTO o cumprimento provisório de sentença em CUMPRIMENTO 

DEFINITIVO, determinando o prosseguimento do feito, com os atos 

executórios pertinentes.Os executados foram intimados do cumprimento 

de sentença por intermédio de seus advogados (fls. 92), contudo 

deixaram transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário e 

apresentação de impugnação, procedendo-se a penhora dos imóveis 

descritos às fls. 31/34, sendo dela intimados os referidos causídicos. Não 

bastasse, foi encaminhada carta com aviso de recebimento para o 

endereço dos executados, tudo em cumprimento à disciplina trazida nos 

arts. 513, § 2º, inciso II, e 841, § 2º, CPC, com as advertências do § 3º, do 

art. 513 e § 4º, do art. 841, ambos do CPC, a qual retornou com a 

informação “mudou-se” (fls. 158/159).Insta relembrar que são deveres 

das partes, seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo, nos termos do art. 77, inciso V, do CPC: “declinar, 

no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva”. DOU POR INTIMADA A PARTE EXECUTADA, determinando o 

prosseguimento do feito.Assim, EXPEÇA-SE o competente mandado para a 

avaliação do bem penhorado às fls. 113.Com a juntada do Laudo de 

Avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância 

tácita. O Exequente deverá, em igual prazo, manifestar se tem interesse 

em adjudicar o bem penhorado, ou na alienação judicial. REMTAM-SE os 

autos ao Cartório Distribuidor, para que ALTERE a natureza da ação para 

cumprimento definitivo de sentença.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47268 Nr: 437-87.2018.811.0047

 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): Orlando Angelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à COMPLEMENTAÇÃO da diligência 

do Oficial de Justiça, uma vez que o valor recolhido é insuficiente, 

devendo-se o ilustre causídico atentar-se de que, apesar de constar na 

exordial que o endereço pertence a Jauru, o mesmo pertence a 

Figueirópolis D’Oeste.

Jauru, 27 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33928 Nr: 1113-74.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que, 

caso queira, se manifeste quanto à Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença apresentada pela parte adversa.

Jauru, 27 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21023 Nr: 66-33.2012.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA EVANGELISTA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO 

GAMBERA - OAB:186.220, IVAN VIEGAS RENAUX DE ANDRADE - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT. 1903654, REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7805 Nr: 107-39.2008.811.0048

 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: MANOEL FERREIRA GANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40058 Nr: 2944-52.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUREIA NASSIM ABDO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319
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 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38208 Nr: 2161-60.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE MARISA MARSAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754-O, MARLA 

DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25874 Nr: 98-33.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VALDERINO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINO 

MATEUS - OAB:15383, DR. FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:OAB/ SP/147386, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA. - OAB:244223

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da sentença embargada de Ref: 54.3.2. 

Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a 

sentença de Ref: 54.Juscimeira-MT, 09 de março de 2018.ALCINDO PERES 

DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 2776-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, FERNANDO ELIAS ASSUNÇÃO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/SP 102578, JOSÉ NILTON GOMES - OAB:OAB/GO 22118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 10), 

no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, e quedou-se inerte, limitando-se 

a acostar aos autos apenas o comprovante de recolhimento das custas.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para juntar aos autos cópia do 

comprovante de endereço, mas deixou que se escoasse o prazo 

assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Honorários advocatícios indevidos, uma vez que sequer foi 

determinada a citação do requerido, não podendo se falar em 

angularização processual.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27947 Nr: 834-51.2015.811.0048

 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: FÊNIX CONTABILIDADE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Pedido de Indenização por Danos Morais e 

Antecipação de Tutela proposta pelo FÊNIX CONTABILIDADE LTDA ME em 

face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A. (CEMAT), para.a) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 913,26 (novecentos e 

treze reais e vinte e seis centavos), arbitrado pela reclamada, em virtude 

de supostas irregularidades na unidade consumidora 8893551; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão.3.2. Pela sucumbência e já que 

devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do 

NCPC.3.3. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, ficando 

autorizado o desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia.3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 09 de 

março de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A N.º 011/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. JUIZ DE DIREITO 

SUBSTITUTO DA COMARCA DE MARCELANÂNDIA ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 RESOLVE:

 CONSIDERANDO o afastamento da Gestora Judicial da Vara Única desta 

Comarca a Sra. Lovania Beatriz Zeretzki, para tratamento de saúde, pelo 

período de 15 dias.

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR, por 15 (quinze) dias o servidor GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, Analista Judiciário, matricula n. 32673, para atuar como 

Gestor Judiciário da secretaria da Vara Única desta Comarca, período de 

01 a 15/02/2018, com efeitos retroativos ao período de designação.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

 Marcelândia-MT, 18 de março de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1724-30.2017.811.0109
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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): LEANDRO CESAR TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:OAB/MT 21.678

 Vistos etc.

Em razão do requerimento do Ministério Público através do ofício nº 

109/2018, informando a impossibilidade de comparecimento às audiências 

agendadas para a data do dia 27 de Março de 2018, REDESIGNO o ato 

para 09 de abril de 2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de Março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67313 Nr: 1302-26.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRASIELE FERNANDES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Verifica-se a controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento 

de sentença, assim, vista à contadoria para elaboração dos cálculos.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65461 Nr: 518-49.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DOMINGUES ANDRE, RUBENS 

DOMINGOS ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 73, para tanto, DETERMINO:

1. Que o Sr. Oficial de Justiça PROCEDA à PENHORA e AVALIAÇÃO dos 

bens moveis descritos às fls. 73 e verso, podendo ser encontrado no 

endereço informar à fl. 73v, INTIMANDO-SE as partes executadas e 

sua(seu) cônjuge, se casado(a) for, acerca da penhora realizada, para os 

devidos fins.

2. Após, INTIME-SE a parte exequente para que tome a providência 

constante do art. 844 do Código de Processo Civil, devendo providenciar a 

JUNTADA aos autos do comprovante da medida.

3. Efetivada a penhora, INTIMEM-SE as partes executadas e seu cônjuge, 

nos termos dos artigos 841 e 842 do Código de Processo Civil.

4. Caso não haja manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 958-55.2009.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Defiro a conversão da presente ação de busca e apreensão 

em execução de título extrajudicial. À Secretaria para que regularize o 

registro dos presentes autos no sistema. CITE-SE o executado para, no 

prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do 

CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

garantia do débito e seus acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido 

da segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO 

à penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial 

de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e não mera 

estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes 

executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar aos executados 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015(...).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 26 de março de 2018. Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71277 Nr: 265-90.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VENILDA DE FATIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, promovido 

pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, substituição processual, 

em benesse da menor Gabrieli Soares Goliczeski, neste ato representado 

pela sua genitora Sra. Venilda de Fátima Soares.

 Em manifestação, às fls. 214/215 dos autos, o Ministério Público pugna 

pelo declínio da competência ao juízo de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez 

que a guardiã e a menor mudaram-se para esta comarca (fls. 216).

É o relato.

DECIDO.

Consubstanciado ao requerimento do Parquet, bem como a certidão à fl. 

216, onde informa o novo endereço da menor, acolho o requerimento do 

Ministério Público apresentado às fls. 214/215, para declinar a 

competência para comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Com efeito, verifica-se a plausibilidade do pedido, consignando ser o Juízo 

dessa localidade o competente para o processo e julgamento da causa, na 

forma do art. 147, I, do Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, pelo princípio do melhor interesse da criança.

Ressalta-se que, afigura-se inviável a aplicação do princípio da 

perpetuatio jurisdictionis, sobretudo por não se compatibilizar, na espécie, 

com o princípio do melhor interesse da criança.

Ante o exposto, com fundamento no art. 147, I, do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

para o qual determino a remessa dos presentes autos.

Proceda-se as anotações e baixas necessárias.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47182 Nr: 978-46.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMÉBIO DEBORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE os termos da decisão à fl.40, quanto à citação requerida.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67953 Nr: 250-58.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G LAMINADOS EIRELI - EPP, Noeli Ricci 

Grandini, ANDERSON FERNANDO GRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial, promovida 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – Sicredi Norte/MT, em detrimento de L G Laminados Eireli 

- Epp e outros. Conforme manifestação às (fls. 54/57), o autor informa que 

celebrou acordo com as partes, as quais se comprometeram a adimplir o 

débito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser pago R$ 

18.448,02 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dois 

centavos) no momento da assinatura do acordo; R$ 15.519,98 (quinze mil, 

quinhentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) a ser pago 

através da liberação das penhoras em dinheiro realizada pelo sistema 

Bacenjud às fls. 40/42; R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser 

pago em 50 (cinquenta) vezes com parcelas fixas, iguais e mensais, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil) cada uma, vencendo a primeira parcela no 

dia 20/01/2018; R$ 7.489,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) 

e R$ 8.543,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e três reais) a ser entregue 

em dação e pagamento, o valor integral das quotas capitais que o 

executado possui junto ao exequente, onde será realizada na data do 

ultima parcela. No entanto, caso não haja o cumprimento acordado, o feito 

retornará ao seu trâmite normal pelos valores que chegaram ao montante 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais(...)HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre a exequente e os executados e SUSPENDO a execução nos termos 

do artigo 922 do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, devendo 

os autos ficar em arquivo provisório. Fluído o mencionado lapso temporal, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE o requerente a dizer o 

que for de seu interesse no processo, no prazo de dez (10) 

dias.Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Marcelândia/MT, 26 de março de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47891 Nr: 1670-45.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIÂNGULO PISOS E PAINÉS LTDA., INDÚSTRIA DE 

COMPENSADOS TRIÂNGULO LTDA., DOUGLAS ANTONIO GRANEMANN 

DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BARBOSA PORSCH, ZULEMA MAURÍLIA 

BARBOSA PORSCH, INDÚSTRIA DE MADEIRAS TRIÂNGULO O MATO 

GROSSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, JOSÉ LEONEL FRANCO, MERCEDES ABEGÃO FRANCO, ALTAYR 

CYRO GUBERT, IVONE ZENI GUBERT, JOÃO FRANCISCO PINTO, 

CAPISTRANO FELIX DA COSTA, GONÇALO DE MORAIS DIAS, JUVENAL 

SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos M. de Negreiro - 

OAB:MT-3.530-A, LUIZ CARLOS M. NEGREIROS - OAB:3.530/MT, 

MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - OAB:38595/PR, MOZART PIZZATTO 

ANDREOLI - OAB:9.113/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15.383, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13.431-A, Graziele Cristina Tobias de Miranda (Defensora 

Pública) - OAB:, Leonardo José de Aquino - OAB:9255-MT, 

MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - OAB:38595/PR, MARCOS DANIEL 

PEREIRA CAVALCANTE - OAB:16.396, MOZART PIZZATTO ANDREOLI 

- OAB:9.113/PR, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871/MS, thiago d abiner fernandes - 

OAB:12049

 Vistos etc.

Diante da manifestação de fls. 819/822, INTIME-SE o r. Perito Judicial para 

responder aos questionamentos das partes de fls. 819 e seguintes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47289 Nr: 1079-83.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:MT - 5368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:7274/MT, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:8718/MT, 

JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVÉRIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:MT 4720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Diante da decisão do agravo de instrumento de fls. 347/350, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Após, tendo 

em vista que houve o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os 

autos.

 Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64129 Nr: 1077-40.2014.811.0109

 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: FIORAVANTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 -SENTENÇA -

Trata-se de embargos declaratórios com pedido com efeitos infringentes, 

interposto pela parte embargante, aduzindo, em síntese, omissão existente 

na sentença proferida às fls. 45/46, em razão de não ter sido o 

embargado condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais e 

custas processuais. Pugna pelo reconhecimento da omissão.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, interposto 

pela parte embargante, requerendo o saneamento da omissão quanto ao 

arbitramento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

 Conforme consta em petitório (fls. 47/49), o embargante insurge em face 

da sentença (fl. 45/46), em razão da omissão quanto ao arbitramento de 

honorários sucumbenciais e custas processuais, tendo em vista que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 619 de 793



embargado é beneficiário da assistência judiciária gratuita, porém sustenta 

que o embargado ficará obrigado a pagar as custas processuais e 

honorários sucumbenciais, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, dentro do prazo de 05 (cinco) anos a 

contar da data sentença, conforme termos do artigos 11 e 12 da Lei 

1.060/50.

Em análise ao mérito do presente, verifico que os presentes embargos 

devem ser acolhidos.

Destarte, de fato na decisão embargada não houve a condenação da 

parte embargante quanto aos honorários sucumbenciais e custas 

processuais, conforme determina o art. 85, §1º, do Código de Processo 

Civil.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão 

objurgada, modificando a decisão de fls. 45/46 a fim de acrescentar a 

condenação do embargado em custas e honorários sucumbenciais e 

suspendendo a cobrança em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita, 

podendo ser cobrado no prazo de 05 anos caso a sua situação 

econômica melhore, conforme o previsto no art. 98, §3º, do CPC.

 INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Marcelândia/MT, 16 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48504 Nr: 329-47.2010.811.0109

 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: ALESSANDRO SABAINI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO EGYDIO ERRERIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB:, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre a declaração 

juntada pela embargante, no prazo de 10 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63513 Nr: 598-47.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI BALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE 

PESQUISA AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:8718/MT, João paulo Fanhani Alves - OAB:17.046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818, DIRCE INES FINKLER DE CAMARGO - OAB:33.799/PR

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o acórdão de (fls. 

154/162), no prazo de 10 (dez) dias e requerer o que é de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 12447 Nr: 1029-62.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFERQUINO - CONFECÇÕES QUIRINO 

LTDA, ASMAVETE QUIRINO DOS SANTOS, PAULO QUIRINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Madrid Horita 

(Defensor Público) - OAB:

 Vistos etc.

INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, em 

relação à penhora infrutífera de (fls. 205/207).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 26 de Março 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75030 Nr: 356-49.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FM, LRMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c tutela 

antecipada para concessão de alimentos provisórios, promovido por 

FELIPE MORAES, neste ato representado por sua genitora Lariza Rudieli 

Moraes do Nascimento, em face de PAULO CEZAR PIRES, para compeli-lo 

ao pagamento de pensão alimentícia e o reconhecimento da paternidade 

lhe atribuída. O pedido inicial veio instruído com os documentos às fls. 

17/29.É a síntese do necessário.DECIDO.(...) INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.DEFIRO o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 c/c 

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 26 de 

março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75196 Nr: 490-76.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M. SALES COMERCIO DE MADEIRAS ME, 

ANTONIO MELO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

CITE-SE a executada, via postal, com aviso de recebimento (AR), 

conforme artigo 8°, inciso I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora.

Caso não seja positiva a citação pela via postal, proceda-se à citação por 

meio de oficial de justiça, nos termos do artigo 8° inciso III da Lei 6830/80.

O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) 

dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 620 de 793



inciso I do CPC/2015.

Caso reste negativa a citação do executado DÊ-SE vista dos autos a 

Procuradoria Estadual para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar nos 

autos endereço atualizado.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, 

caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

item 6.12.10 da CNGC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74860 Nr: 236-06.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA SUELLEN DE MENDONÇA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SARTORI - 

OAB:19943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência, promovida por Luana Suellen de Mendonça Medeiros em face 

de Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S/A, para compelir a 

requerida a fornecer energia elétrica no imóvel rural da autora, conforme 

requerido(...)Desta forma, entendo in casu, prudente apreciar o pedido de 

antecipação de tutela após a apresentação de contestação.Em tempo, 

deixo de designar audiência de conciliação em razão da manifestação 

expressa da autora pelo desinteresse (fl. 8-v). DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, requeridos, em consonância a declaração de 

hipossuficiência à fl. 10-v, que poderão ser revogados a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais.CITE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Marcelândia, 26 de março de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64114 Nr: 1062-71.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANA SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, Carlos 

Alberto Casula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18.484/MT, EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES - 

OAB:16.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Em razão da não localização das testemunhas arroladas pelo requerido 

(certidão à fl.219 e 226), intime-se a parte ré para que no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão, informe se ainda persiste o interesse 

nas respectivas oitivas, caso positivo, no mesmo prazo acima, seja 

informado o atual endereço para intimação e, sendo caso, volte concluso 

para designação de audiência ou expedição de carta precatória.

Decorrido o prazo acima, certifique-se, após, não sendo o caso de 

agendar audiência de instrução e julgamento, intimem-se as partes para, 

no prazo legal, oferecerem suas alegações finais, iniciando pela autora.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após volte concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65135 Nr: 311-50.2015.811.0109

 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 OSWALDO TURQUINO, ELBA LEONARDO 

TORQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Tal, TERCEIROS E PESSOAS QUE 

ESTIVEREM NO LOCAL, JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483/MT, Vinícius Ribeiro Mota - OAB:10.491-B 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da solicitação de (fls. 165/166), intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, esclarecer o pedido, se o que deseja é alterar/incluir a 

pessoa mencionada na petição no polo passivo da demanda, realizando a 

sua citação e oportunizando a ele prazo para contestar a ação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 2295 Nr: 9-51.1997.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA RODAJA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGON BRUGGEMANN - 

OAB:3093/SC, JANDIR VARDANEGA VERONA - OAB:2871-A

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação revisional de contratos, promovida por MADEREIRA 

RODALA LTDA em face de TRANSPORTADORA RODOESTE LTDA.

Conforme se verifica nos autos, a parte autora foi intimada dar 

prosseguimento ao feito, porém, quitou-se inerte (fls. 369).

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado as informações certidões do decurso de prazo à fl. 370, 

verifica-se no caso em tela a falta de interesse de agir, uma vez que, a 

parte autora devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando de praticar 

ato de sua competência.

Destarte, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o decurso de prazo, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75253 Nr: 527-06.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus temos.Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, artigo 155, II).Quanto ao pedido de liminar, deve 

ser deferido. Isso porque como citado nas fls. 4v/5 o requerente esta 

trabalhando como auxiliar de produção, sob a remuneração de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme verifica-se em sua 

CTPS às fls. 11/13, informando que já constituiu outra família, onde adveio 

uma filha menor de 03 (três) anos de idade, alegando assim não conseguir 

cumprir com o pagamento acordado correspondente a 44,24% do salário 

mínimo, podendo assim arcar apenas com o percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento) do salário mínimo vigente, atualmente no valor de R$ 
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238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), a ser pago 

mensalmente. Considerando que o requerente trouxe provas documentais 

de suas alegações, consubstanciadas na declaração de sua atual 

companheira de que tem uma filha de 03 anos, na certidão de nascimento 

da criança, bem como na cópia de sua carteira de trabalho, local onde 

consta sua renda de um salário mínimo, e tendo em vista que corre o risco 

de ser preso por falta de pagamento de pensão alimentícia, DEFIRO, por 

ora, a LIMINAR para reduzir a obrigação alimentícia fixada para o 

percentual de 25% do salário mínimo, ou seja, a quantia no valor de R$ 

238,50 mensais, sem prejuízos dos 50 % das despesas extraordinárias 

não cobertas pela rede pública.(...).DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita conforme requerido.INTIME-SE o Ministério Público, na forma do 

artigo 82, I do CPC.CUMPRA-SE expedindo o necessário. Decorrido o 

prazo, certifique-se, façam os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 27 de março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75341 Nr: 587-76.2018.811.0109

 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 CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GASPARETTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presente os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR solicitada, determinando por consequência à expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente através de seu 

responsável.Executada a liminar, CITE-SE os requeridos, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo que poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.Caso 

haja necessidade, autorizo o uso de força policial e ordem de 

arrombamento, conforme previsão do artigo 846 do CPC/2015.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a mesma no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com a efetiva busca e apreensão do bem, 

passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento 

da dívida, defiro o pedido da parte para que seja consolidada a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credo 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Marcelândia/MT, 27 de 

março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73917 Nr: 1720-90.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Sendo assim, presente os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR solicitada, determinando por consequência à expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente através de seu 

responsável.Executada a liminar, CITE-SE os requeridos, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo que poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.Caso 

haja necessidade, autorizo o uso de força policial e ordem de 

arrombamento, conforme previsão do artigo 846 do CPC/2015.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a mesma no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com a efetiva busca e apreensão do bem, 

passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento 

da dívida, defiro o pedido da parte para que seja consolidada a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credo 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Marcelândia/MT, 27 de 

março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74803 Nr: 190-17.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.JOANA MARIA DA SILVA, já qualificada nos autos e 

representada por advogado constituído, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, contra o BANCO BRADESCO S.A, neste Juízo, 

sustentando, em síntese:(...)INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos:a)Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;b)Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;c)Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.IV.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

j u s t i f i c a n d o ,  o b j e t i v a  e  f u n d a m e n t a d a m e n t e ,  a  s u a 

relevância.V.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes 

as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.VI.Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, caput, 

do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia-MT, 27 de março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 343-50.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA DE CRISTO PENTECOSTAL NO BRASIL, 

ANIVALTON RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO IVO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). RECEBO a inicial e a emenda (fl.38/39) em todos os seus termos. 

Conforme consta no pedido inicial, através de acordo mútuo a parte autora 

consentiu que o requerido através da filiação junto à Congregação 

ocupasse os fundos do imóvel onde localiza a sede da Igreja Evangélica 

Pentecostal do Brasil, sendo uma edícula, onde também é utilizado para 

acomodar os que veem de fora desta comarca para participar de 

eventos.Ainda, informou que, o acordo deu-se por prazo determinado, 

porém, o requerido que também é Pastor, não mais pertence à Igreja 

solicitante, motivo pelo qual, lhe foi solicitado a devolução do imóvel ou que 

este pagasse aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que 

também não ocorreu, além dos pagamentos do consumo de energia e 

água, que estão sendo suportados pela igreja autora. Destarte, embora a 
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parte autora tenha colacionado aos autos ponderáveis elementos de 

cognição, estes representam apenas uma visão unilateral dos fatos 

narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a tutela 

pretendida de início. Além do mais, conforme exposto em inicial, a tutela 

(...), DESIGNO audiência de justificação/conciliação para o dia 08 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS. DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificados 

as hipóteses legais. DEFIRO o requerimento de tramitação processual 

prioritária. À Secretaria para que cadastre a tramitação prioritária nos 

sistemas processuais e fixe a tarja adequada na capa do processo. 

CITE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Marcelândia, 

27 de março de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74775 Nr: 167-71.2018.811.0109

 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 SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FIABANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presente os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR solicitada, determinando por consequência à expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente através de seu 

responsável.Executada a liminar, CITE-SE os requeridos, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo que poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.Caso 

haja necessidade, autorizo o uso de força policial e ordem de 

arrombamento, conforme previsão do artigo 846 do CPC/2015.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a mesma no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com a efetiva busca e apreensão do bem, 

passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento 

da dívida, defiro o pedido da parte para que seja consolidada a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credo 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Marcelândia/MT, 27 de 

março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000024-65.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LUIZ PERIUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000024-65.2018.8.11.0109 REQUERENTE: MULTIMARCAS - COMERCIO 

DE PNEUS LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDINEI LUIZ PERIUS DESPACHO 

CUMPRA-SE a respectiva carta precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Realizada a CITAÇÃO da parte ré e devidamente INTIMADA da audiência 

designada, seja imediatamente informado, por meio eletrônico, o juízo 

deprecante, e na sequencia, DEVOLVA-SE a respectiva carta precatória, 

com as baixas de estilo e com nossas homenagens. Se não houver 

cumprimento, voltem-me conclusos. Marcelândia/MT, 27 de março de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68738 Nr: 630-81.2016.811.0109

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VIVALDO VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 60. Após o prazo de 60 dias, intime-se o espólio de 

Vivaldo Vilas Boas para que regularize o polo ativo da demanda.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71043 Nr: 3172-32.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 71043

Processo nº 3172-32.2017.811.0111

Vistos em correição.

Trata-se de procedimento para apuração de ato infracional instaurado em 

desfavor de Douglas Henrique Moreira Pereira, devidamente qualificado 

nos autos.

Verifico que, conforme documentos juntados aos autos, o presente 

procedimento perdeu seu objeto, eis que o representado atingiu a 

maioridade, razão pela qual a extinção da pretensão para a aplicação da 

medida socioeducativa é a medida adequada.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 Pois bem. Não obstante a divisão na doutrina quanto à natureza jurídica 

da medida socioeducativa, certo é que não se trata apenas de uma 

sanção, como forma de castigo, imposta ao menor infrator pela prática de 

atos análogos aos crimes, mas, sobretudo, é um meio de reeducá-lo, 

proporcionando a sua reinserção na sociedade de forma harmônica.

Neste contexto, entendo que não é pela gravidade que se aplica uma 

medida socioeducativa, mas sim, pela necessidade de educação e/ou 

proteção do menor.

No caso, a despeito da divergência doutrinária acerca da aplicação da 

medida socioeducativa aos que já completaram a maioridade, filio-me à 

corrente que a considera inaplicável ao menor infrator que completa 18 

(dezoito) anos.

Nestes sentido:

 “Alcançando o menor infrator a idade de 18 anos, fica inviabilizada a 

aplicação da medida socioeducativa preconizada pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente.”

(TJSP – C. Esp. – Ap. – Rel. Yussef Cahali – j. 2-3-95 – JTJ-LEX 169/107)

Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação, julgo EXTINTO o feito e determino o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO dos autos, com as baixas e anotações necessárias.

Por fim, CANCELO a audiência anteriormente designada e, REVOGO a 

nomeação feita ao Dr. Giovanne Gomes Araújo, tendo em vista que era 

exclusivamente para acompanhar o menor infrator em audiência.

Ciência ao Ministério Público.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 26 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55914 Nr: 126-06.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSRDC, SBSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que 

manifeste-se acerca da diligência negativa constante na ref. 18, no prazo 

legal.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57420 Nr: 914-20.2015.811.0111

 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: Elio Nivaldo Meyering

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO WALDEMAR KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada nos autos.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57414 Nr: 910-80.2015.811.0111

 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: Cleonildo Carlos Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752

 Certifico que a contestação de ref.14, foi protocolada no prazo legal. 

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Susbtituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68275 Nr: 1771-95.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Certifico que a contestação de referência 25, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55783 Nr: 64-63.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) daparte autora, para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça (ref 18), no prazo de 5 dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57028 Nr: 749-70.2015.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDO, LTGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 749-70.2015.811.0111 (Código 57028)

Classe – Assunto: Guarda e Alimentos

Requerente: Lorena Tawinny Gonçalves Pereira

Requerido: Ademir Luiz Silva Pereira

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos proposta por Lorena Tawinny 

Gonçalves Pereira, menor representada por sua genitora, Sra. Suzilei 

Gonçalves Pereira, em face de Ademir Luiz Silva Pereira, todos 

qualificados nos autos.

Os autos tramitam há quase três anos sem providência da parte 

requerente, intimada, por seu procurador, para juntar os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda.

Inobstante a intimação para prosseguimento do feito ter sido realizada em 

nome do patrono nomeado, fato é que a representante da menor, durante 

o ínterim de três anos, nunca compareceu aos autos para impulsioná-lo, 

situação que equivale ao abandono.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73468 Nr: 706-31.2018.811.0111

 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: MARIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CELETEM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 
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conciliação para o dia 26/06/2018 às 15 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59542 Nr: 22-77.2016.811.0111

 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: FABIANA DE FREITAS ROSA BELLO, LDFRB, LDFRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSINI TRANSPORTES LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, Emanoel Marcos Farias Pinto - OAB:10254/O, JULIO 

CESAR COELHO PALLONE - OAB:16004, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475, MARIA CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - 

OAB:114.825/RJ, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 27/06/2018 às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71055 Nr: 3179-24.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARAFON ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 26/06/2018 às 16 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73483 Nr: 709-83.2018.811.0111

 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: TEREZINHA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE LUCAS DA SILVA DE LIMA, 

LEANDRO LUCAS DOS REIS, LUIR LUCAS DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 26/06/2018 às 15h30min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34961 Nr: 2274-63.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino de Campos Schimitt & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Código nº 34961

Processo nº 2274-63.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Autor do Fato: ALBINO DE CAMPOS SCHIMITT & CIA LTDA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal para apuração da prática do crime previsto no 

artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, praticado, em tese, por 

ALBINO DE CAMPOS SCHIMITT & CIA LTDA.

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2012 (fls. 33).

Designada audiência, o Ministério Público propôs o benefício da 

suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das condições estipuladas no termo de audiência 

de fls. 103, as quais foram aceitas pelo acusado.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Não obstante a ausência de comprovação acerca do cumprimento das 

condições impostas em audiência, conforme cota ministerial de fls. 110, o 

caso é de extinção da punibilidade.

Isso porque, o artigo 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa 

extintiva da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o 

transcurso do prazo da suspensão condicional do processo, desde que 

não haja revogação do benefício concedido, como no caso.

 Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do sursis processual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ALBINO DE CAMPOS SCHIMITT & CIA LTDA, devidamente qualificado nos 

autos, com fulcro no que dispõe o § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 26 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 273 Nr: 144-40.1996.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmar da Silva Braga, Regis Lino de Souza, 

Holivar Antonio da Silva Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5208, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Vistos.Tendo em vista a juntada de planilha atualizada de cálculo às fls. 

183 e a ausência de comprovação do efetivo bloqueio de valores online, 

proceda-se a busca de ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD dos 

executados, Dalamar da Silva Braga (CPF: 190.200.400-06); Regis Lino de 

Souza (CPF: 172.651.001-82) e Holivar Antonio da Silva (CPF: 

631.249.981-20).Cumpre ressaltar que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (CNGC, 

art. 512, § 2º); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, § 3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, § 3º), devendo ser intimada a parte devedora para 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.Frustrada a 

diligência anterior, intime-se o exequente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30829 Nr: 742-32.2012.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 INTIMAÇÃO do PROCURADOR DO ESTADO, para proceder com a 

devolução dos autos o qual encontra-se em carga desde 03/08/2017, no 

prazo de 24(vinte e quatro) horas, tendo em vista ofício Circular nº 

85/2018 - Prtária-15/2018-CGJ-22/03/2018, alusiva a Correição Ordinária 

instaurada pela Corregedoria Geral da Justiça, que será realizada no dia, 

04/04/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35015 Nr: 436-58.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilca Aparecida Ramires Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 INTIMO o, advogado do réu, WAGNER SANTANA VAZ-OABA/MT - 14783, 

a devolução dos autos acima mencionado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, tendo em vista oficio circular nº 85/2018 - Portaria 

15/2018-CGJ-22/03/2018 alusiva a correição ordinária instaurada pela 

Corregedoria Geral da Justiça, que sera realizada no dia, 04/04/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42703 Nr: 161-07.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 (três) de maio 

de 2018 às 14h40min.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se/requisite-se o réu pessoalmente;

b) Requisitem/Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, para que compareçam na audiência, 

expedindo-se, se for o caso, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32433 Nr: 530-40.2014.811.0031

 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: Célio Benevides de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A,, MTCRED CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos.

I – Cumpra-se o determinado em despacho retro de fls.202.

II – Intimem-se as partes para que cumpram as solicitações indicadas nos 

itens “4.1” e “4.2” às fls. 191/192 da manifestação do perito, a fim de 

viabilizar a confecção do laudo pericial grafotécnico.

III – Após cumprida as determinações, intimem-se o perito nomeado para 

confecção do laudo técnico, no prazo de 30 (trinta) dias.

 IV – Em sequência, sobrevindo o laudo, abre-se vista às partes para que 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias. Com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para designação de audiência.

V - Expeça-se o necessário.

VI - Às providências.

 Nortelândia-MT, 14 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41683 Nr: 1478-74.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Caetano Moura, Tania Gomes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos.

1. Tendo em vista que já fora decretada a restituição dos valores 

conscritos às fls. 67/68, proceda-se a sua liberação para a conta indicada 

às fls. 240/242.

 2. Certifique-se a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

defesa à fl. 246.

3. Se intempestivo, tornem os autos conclusos para deliberações.

4. Se tempestivo, recebo o presente recurso, determinando-se que 

cumpra a Secretaria com as seguintes providências:

a) Abra-se vista dos autos ao advogado para, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresentar as razões recursais;

b) Com a apresentação das razões, dê-se vista ao Ministério Público para, 

também em 08 (oito) dias, ofertar as contrarrazões;

c) Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31768 Nr: 871-03.2013.811.0031

 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: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia de Lourdes Oliveira Alves-ME, Lucilia de 

Lourdes Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A, José Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO o pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD e, 

subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema 

RENAJUD, ) ... DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de se 

buscar cópia das últimas três declarações de imposto de renda do 

executado, com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente para 

se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.Frustrada a diligência anterior, arquive-se 

provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico 

das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos 

que estejam a demandar providência judicial imediata, conforme art. 1º do 

Provimento 84/2014 da CGJ. Findo o prazo supramencionado, deverá a 

parte exequente se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A intimação deverá ser feita nos 

moldes do art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014 da CGJ. Decorrido o prazo 

supramencionado, venham os autos conclusos para as devidas 

deliberações. Desde logo, determino que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 

anexados a presente decisão, remetendo-se os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima, procedendo na 

forma do art. 477 da CNGC/MT.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 22 de fevereiro 

de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6395 Nr: 13-16.2006.811.0031

 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: Avelina Roberto da Silva, Wilson Leonardo da Silva, 

Sebastião Leonardo da Silva, vulgo "Tião", Darci Leonardo da Silva, 

Edilson Leonardo da Silva, Veralice Leonardo da Silva, Osvaldo Leonardo 
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da Silva, Claudio Leonardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Leonardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 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 manifestar acerca 

dos débitos fiscais, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante decisão de fl. 

124.

 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:

 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, querendo, apresente a planilha de débito 

atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41953 Nr: 1609-49.2017.811.0031

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leda Falcão Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Arrematação, aposta por Paulo Cesar da Silva em 

desfavor de Leda Falcão Moreira da Silva, pretendendo a anulação da 

arrematação realizada nos autos nº 309-23.2015.811.0031.

Foi determinada a emenda à peça inicial à fl. 14.

A emenda veio às fls. 18/19.

Entrementes, a arrematação foi declarada nula pelo acórdão do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, às fls. 182/186 daqueles autos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

Conforme relatado, compulsando os autos em apenso, verifica-se que a 

arrematação objeto desta ação foi anulada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ocasionando a perda do objeto desta demanda.

É dizer que o objeto desta demanda já exaurido pelo julgamento do Agravo 

de Instrumento nº 129298/2017, que analisou os requisitos de validade da 

alienação judicial e declarou a nulidade da arrematação realizada nos 

autos em apenso, não havendo mais espaço para discussão nestes 

autos, configurando a perda superveniente do objeto.

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.

Certifique-se se as custas processuais foram devidamente recolhidas no 

momento da distribuição, havendo valor residual a ser pago, intime-se o 

autor para recolhe-lo no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem honorários advocatícios, nos termos do § 10, do artigo 85, do NCPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 16 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-21.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000103-21.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: MANOEL CASSIANO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que a lide nem de longe pode 

ser considerada complexa. Não se faz necessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais 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 E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por MANOEL 

CASSIANO BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que no dia 08/12/2017, de forma inesperada, teve sua 

energia interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 

6/794225-3 -, e indevida por mais de 5 (cinco) dias, o que lhe causou 
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inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a 

devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve interrupção e 

suspensão de energia no dia alegado pela parte autora. Pois bem, in casu, 

não vislumbro a comprovação dos alegados danos materiais pela parte 

autora, ônus que lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que 

sequer acostou laudos, notas fiscais dos alegados prejuízos, provas 

necessárias ao deferimento da pretensão de reparação material, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 

prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. In casu, as fotos apresentadas não trazem nenhum valor 

probatório inequívoco de que os produtos encontram-se estragados. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000105-88.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: VALCIR LEAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que a lide nem de longe pode 

ser considerada complexa. Não se faz necessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais 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 E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por VALCIR LEAL em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. 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. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que no dia 08/12/2017, de forma inesperada, teve sua energia 

interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 6/794225-3 -, 

e indevida por mais de 5 (cinco) dias, o que lhe causou inúmeros prejuízos 

entre eles de ordem material, pelo que reclama a devida reparação por 

danos morais. A parte reclamada por sua vez alega ausência de 

responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os danos pleiteados 

pela parte autora, alegando que não houve interrupção e suspensão de 

energia no dia alegado pela parte autora. Pois bem, in casu, não vislumbro 

a comprovação dos alegados danos materiais pela parte autora, ônus que 
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lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que sequer acostou laudos, 

notas fiscais dos alegados prejuízos, provas necessárias ao deferimento 

da pretensão de reparação material, porquanto documentos que só podem 

ser provados essencialmente através de provas escritas, indene de 

dúvidas, sendo desnecessária a prova testemunhal, que neste caso não 

traz nenhuma valoração ao tipo de direito pugnado. In casu, as fotos 

apresentadas não trazem nenhum valor probatório inequívoco de que os 

produtos encontram-se estragados. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado 

os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________ Vistos, 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. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000106-73.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: JOSE INALDO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que a lide nem de longe pode 

ser considerada complexa. Não se faz necessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais 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 E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por JOSÉ INALDO 

BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que no dia 08/12/2017, de forma inesperada, teve sua energia 

interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 6/2198549-4 

-, e indevida por mais de 5 (cinco) dias, o que lhe causou inúmeros 

prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a devida 

reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve interrupção e 

suspensão de energia no dia alegado pela parte autora. Pois bem, in casu, 

não vislumbro a comprovação dos alegados danos materiais pela parte 

autora, ônus que lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que 

sequer acostou laudos, notas fiscais dos alegados prejuízos, provas 

necessárias ao deferimento da pretensão de reparação material, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 

prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. In casu, as fotos apresentadas não trazem nenhum valor 
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probatório inequívoco de que os produtos encontram-se estragados. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________ Vistos, 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. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-73.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INALDO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000106-73.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: JOSE INALDO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que a lide nem de longe pode 

ser considerada complexa. Não se faz necessária a realização de 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais 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 E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por JOSÉ INALDO 

BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que no dia 08/12/2017, de forma inesperada, teve sua energia 

interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 6/2198549-4 

-, e indevida por mais de 5 (cinco) dias, o que lhe causou inúmeros 

prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a devida 

reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve interrupção e 

suspensão de energia no dia alegado pela parte autora. Pois bem, in casu, 

não vislumbro a comprovação dos alegados danos materiais pela parte 

autora, ônus que lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que 

sequer acostou laudos, notas fiscais dos alegados prejuízos, provas 

necessárias ao deferimento da pretensão de reparação material, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 

prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. In casu, as fotos apresentadas não trazem nenhum valor 

probatório inequívoco de que os produtos encontram-se estragados. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 
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Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________ Vistos, 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. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-66.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSDETH FARIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000100-66.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA DEUSDETH FARIAS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA DEUSDETH FARIAS SANTOS em desfavor de 

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

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. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação é indevida pois 

jamais realizou qualquer relação de consumo junto a parte reclamada, pelo 

que requer a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do 

aludido contrato e a configuração de danos morais. A parte reclamada por 

sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo 

aos autos contrato de cessão de crédito devidamente escrito com 

assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em procuração e demais 

documentos pessoais, provas que permitem vislumbrar a existência de 

contrato de consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões 

expostas a inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 

trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 

não ocorreu. 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. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 
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litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 )  ( g r i f o  n o s s 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010045-89.2016.8.11.0031 REQUERENTE: CLEIDE JOSE ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que desconhece o 

débito. A reclamada, em sua peça de bloqueio, limita-se a afirmar ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora, visto 

que, os dados cadastrais são fornecidos pela própria consumidora. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência da relação jurídica que motivou a 

negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida contratação. No que 

concerne aos danos morais, em análise aos documentos do evento 01, 

verifico que, a parte requerente possuí outras restrições anteriores, 

mormente que a lançada pela empresa LOSANGO não está sendo 

discutida judicialmente. Com efeito, a pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro 

teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Ademais, não é possível presumir que a parte reclamante tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante anormal, porque a situação não lhe seria incomum. Não restou 

comprovada a ocorrência de má-fé pela parte reclamante. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito lançada pela reclamada, como 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-86.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000034-86.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LUCIVANIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que desconhece o 

débito. A reclamada, em sua peça de bloqueio, limita-se a afirmar ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora, visto 

que, os dados cadastrais são fornecidos pela própria consumidora. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência da relação jurídica que motivou a 

negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida contratação. No que 

concerne aos danos morais, em análise aos documentos do evento 01, 

verifico que, a parte requerente possuí outra restrição anterior, lançada 

pela empresa ATIVOS S/A, qual foi discutida julgada sem mérito nos autos 

n. 8010038-63.2017.811.0031, portanto não declarada inexistente. Com 

efeito, a pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar 

com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por 

dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não 

o fazendo, improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir 

moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em 

cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula 

número 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais 

àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em 

bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Ademais, não é possível presumir 
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que a parte reclamante tenha experimentado com a inscrição indevida 

qualquer sentimento vexatório ou humilhante anormal, porque a situação 

não lhe seria incomum. Não restou comprovada a ocorrência de má-fé 

pela parte reclamante. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

lançada pela reclamada, como mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte 

reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sentença publicada no sistema PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-50.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAYANE BISPO MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010013-50.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JESSICA DAYANE BISPO 

MEIRA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Versa o presente sobre 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por JÉSSICA 

DAYANE BISPO MEIRA em desfavor de CLARO S/A. Narra a parte 

requerente que seu nome foi negativado indevidamente pela parte 

reclamada em débito que não reconhece, alegando fraude. Pois bem, 

analisando detidamente os autos, denoto que a parte reclamante deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de documentos 

indispensáveis a propositura da presente ação, tal como comprovante de 

endereço correspondente a parte autora declinada na exordial, e ainda 

provas sobre o alegado dano, conforme preconiza os artigos 319 e 320 

do NCPC/2015, razão pela qual resta prejudicado o julgamento do presente 

feito. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, IV do NCPC/2015. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________ Vistos, 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. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-60.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010034-60.2016.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA MENDES DO ESPIRITO 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA MENDES DO 

ESPÍRITO SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 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. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação é indevida, haja 

vista que afirma categoricamente que não reconhece o aludido débito, 

tampouco ajustou quaisquer contratos com a parte reclamada, pelo que 

requer a declaração da inexistência da avocada negativação e danos 

morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de 

direito e ausência de danos morais, sendo relevante esclarecer que a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou qualquer outro 

documento que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança 

dos supostos créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

cobrança indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se 

prestam a comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. 

Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO 

NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 
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DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 

JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial – contrato de voz ou 

escrito devidamente assinado pela parte autora - e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). No caso, a parte autora 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, 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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-47.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RICHER DOUGLAS PEREIRA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000056-47.2017.8.11.0031 REQUERENTE: RICHER DOUGLAS PEREIRA 

CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Demais disso, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, 

uma vez que nunca celebrou contrato com a reclamada, alegando fraude. 

A parte requerida, em sua peça de defesa, alega exercício regular do 

direito e legitimidade da cobrança do débito por inadimplência. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 
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favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mormente que as telas sistêmicas e 

provas acostadas não se prestam a comprovar a legitimidade da 

contratação entre as partes. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte requerente para a referida 

contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte reclamante conta com 

mais de uma negativação. Todavia, a restrição cadastral mais antiga está 

sendo discutida nestes autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 

385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que, a 

restrição mais antiga está sendo discutida nesta lide. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada, desconstituindo o contrato n. 3533166; 2) condenar a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade da justiça em favor da 

parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-38.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA MENDES DA SILVA QUINTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000076-38.2017.8.11.0031 REQUERENTE: AMANDA LETICIA MENDES DA 

SILVA QUINTEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por AMANDA LETÍCIA MENDES DA SILVA QUINTEIRO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que a negativação é indevida pois jamais realizou 

qualquer relação de consumo junto a parte reclamada, pelo que requer a 

declaração de inexistência do débito, o cancelamento do aludido contrato 

e a configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato devidamente escrito com assinatura da parte autora 

idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos pessoais, 

provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo 

entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 
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do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

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. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove porcento) 

sobre o valor da causa e de honorários advocatícios que sugiro seja 

fixado em 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Defiro a gratuidade da 

justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga _________________ [1] [...] ?A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

( g r i f o  n o s s 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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-04.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000033-04.2017.8.11.0031 REQUERENTE: BRUNA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA DE JESUS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL POR CARÊNCIA DA AÇÃO, eis que a tese se confunde com a 

análise do próprio mérito. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por BRUNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DE 

JESUS em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. 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. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação é indevida pois jamais realizou qualquer relação de 

consumo junto a parte reclamada, pelo que requer a declaração de 

inexistência do débito, o cancelamento do aludido contrato e a 

configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato de cessão devidamente escrito com assinatura da parte 

autora idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos 

pessoais, provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de 

consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 
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trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 

não ocorreu. 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. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 9,9% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 )  ( g r i f o  n o s s 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010002-21.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LENITA GINO DE BARROS REQUERIDO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR COMPLEXIDADE DA DEMANDA, eis que a parte reclamada sequer 

apresentou contrato escrito nos autos. Demais disso, não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde 

de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide 

versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg 

. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 

3.2.92., p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LENITA 

GINO DE BARROS em desfavor de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 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. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação é indevida, haja 

vista que afirma categoricamente que não reconhece o aludido débito, 

tampouco ajustou quaisquer contratos com a parte reclamada, pelo que 

requer a declaração da inexistência da avocada negativação e danos 

morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de 

direito e ausência de danos morais, sendo relevante esclarecer que a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou qualquer outro 

documento que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança 

dos supostos créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

cobrança indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se 

prestam a comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. 

Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO 

NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 

DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 
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JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial – contrato de voz ou 

escrito devidamente assinado pela parte autora - e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). No caso, a parte autora 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010002-21.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LENITA GINO DE BARROS REQUERIDO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

POR COMPLEXIDADE DA DEMANDA, eis que a parte reclamada sequer 

apresentou contrato escrito nos autos. Demais disso, não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde 

de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide 

versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg 

. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 

3.2.92., p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LENITA 

GINO DE BARROS em desfavor de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 
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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. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação é indevida, haja 

vista que afirma categoricamente que não reconhece o aludido débito, 

tampouco ajustou quaisquer contratos com a parte reclamada, pelo que 

requer a declaração da inexistência da avocada negativação e danos 

morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de 

direito e ausência de danos morais, sendo relevante esclarecer que a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou qualquer outro 

documento que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança 

dos supostos créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

cobrança indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se 

prestam a comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. 

Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO 

NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 

DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 

JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial – contrato de voz ou 

escrito devidamente assinado pela parte autora - e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). No caso, a parte autora 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-74.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010046-74.2016.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CLEIDE JOSE ALVES REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, uma vez que desconhece o débito. A reclamada, em sua 

peça de bloqueio, limita-se a afirmar ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora, visto que, os dados cadastrais são 

fornecidos pela própria consumidora. Destarte, conquanto tenha a 
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reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência da relação jurídica que motivou a negativação. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. No que concerne aos danos 

morais, em análise aos documentos da inicial, verifico que, a parte 

requerente possuí outras restrições anteriores, lançadas por outras 

empresas, quais não estão sendo discutidas judicialmente. Com efeito, a 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir 

moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em 

cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula 

número 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais 

àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em 

bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Ademais, não é possível presumir 

que a parte reclamante tenha experimentado com a inscrição indevida 

qualquer sentimento vexatório ou humilhante anormal, porque a situação 

não lhe seria incomum. Não restou comprovada a ocorrência de má-fé 

pela parte reclamante. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

lançada pela reclamada, como mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte 

reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sentença publicada no sistema PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-09.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000065-09.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JULIO CESAR GOMES DA COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JÚLIO CÉSAR GOMES DA COSTA em desfavor de ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que a negativação é indevida pois jamais realizou 

qualquer relação de consumo junto a parte reclamada, pelo que requer a 

declaração de inexistência do débito, o cancelamento do aludido contrato 

e a configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato de cessão devidamente escrito com assinatura da parte 

autora idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos 

pessoais, provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de 

consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 

trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 

não ocorreu. 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. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 640 de 793



reclamante ao pagamento de multa de 9,9% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 )  ( g r i f o  n o s s 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-07.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000091-07.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA ODETE DE JESUS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARIA ODETE DE JESUS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 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. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente 

que não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou quaisquer 

contratos com a parte reclamada, pelo que requer a declaração da 

inexistência da avocada negativação e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de 

danos morais, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil ou qualquer outro documento que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos 

créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. Nesse sentido: 

EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 

(TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. Neste mundo capitalista, esse patrimônio denominado o nome civil 

ganha extraordinário relevo, notadamente para aqueles que integram o 

extrato social que vive no limite. A pureza do nome, sob a perspectiva 

consumerista, em última análise, representa o único atributo igualitário 

entre os cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, dado o 

tamanho dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que deva ser 

majorada a verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

Recurso manejado pela Autora para promover a majoração do quantum 

indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 RJ 

0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial – contrato de voz ou escrito devidamente assinado pela parte 

autora - e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, ônus que lhe cabia demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 
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que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-07.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000091-07.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA ODETE DE JESUS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARIA ODETE DE JESUS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 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. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente 

que não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou quaisquer 

contratos com a parte reclamada, pelo que requer a declaração da 

inexistência da avocada negativação e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de 

danos morais, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil ou qualquer outro documento que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos 

créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. Nesse sentido: 

EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 

(TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. Neste mundo capitalista, esse patrimônio denominado o nome civil 

ganha extraordinário relevo, notadamente para aqueles que integram o 

extrato social que vive no limite. A pureza do nome, sob a perspectiva 

consumerista, em última análise, representa o único atributo igualitário 

entre os cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, dado o 

tamanho dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que deva ser 
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majorada a verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

Recurso manejado pela Autora para promover a majoração do quantum 

indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 RJ 

0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial – contrato de voz ou escrito devidamente assinado pela parte 

autora - e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, ônus que lhe cabia demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-07.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010044-07.2016.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CLEIDE JOSE ALVES REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, uma vez que desconhece o débito. A reclamada, em sua 

peça de bloqueio, limita-se a afirmar ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora, visto que, os dados cadastrais são 

fornecidos pela própria consumidora. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência da relação jurídica que motivou a negativação. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. No que concerne aos danos 

morais, em análise aos documentos da inicial, verifico que, a parte 

requerente possuí outras restrições anteriores, lançadas por outras 

empresas, quais não estão sendo discutidas judicialmente. Com efeito, a 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir 

moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em 

cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula 

número 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais 

àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em 

bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Ademais, não é possível presumir 

que a parte reclamante tenha experimentado com a inscrição indevida 

qualquer sentimento vexatório ou humilhante anormal, porque a situação 

não lhe seria incomum. Não restou comprovada a ocorrência de má-fé 

pela parte reclamante. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

lançada pela reclamada, como mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte 
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reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sentença publicada no sistema PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA E DA INÉPCIA DA INICIAL, eis que as preliminares se 

confundem com a análise do próprio mérito da presente ação. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FLÁVIA ALCANTARA GONÇALVES em 

desfavor de EMBRATEL TVSAT – TELECOMUNICAÇÕES S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 
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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. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação é indevida, haja 

vista que afirma categoricamente que não reconhece o aludido débito, 

tampouco ajustou quaisquer contratos com a parte reclamada, pelo que 

requer a declaração da inexistência da avocada negativação e danos 

morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de 

direito e ausência de danos morais, sendo relevante esclarecer que a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou qualquer outro 

documento que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança 

dos supostos créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

cobrança indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se 

prestam a comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. 

Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO 

NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 

DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 

JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial – contrato de voz ou 

escrito devidamente assinado pela parte autora - e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). No caso, a parte autora 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 
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9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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1000086-82.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FLAVIA ALCANTARA GONCALVES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA E DA INÉPCIA DA INICIAL, eis que as preliminares se 

confundem com a análise do próprio mérito da presente ação. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 
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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. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FLÁVIA ALCANTARA GONÇALVES em 

desfavor de EMBRATEL TVSAT – TELECOMUNICAÇÕES S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 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. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação é indevida, haja 

vista que afirma categoricamente que não reconhece o aludido débito, 

tampouco ajustou quaisquer contratos com a parte reclamada, pelo que 

requer a declaração da inexistência da avocada negativação e danos 

morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de 

direito e ausência de danos morais, sendo relevante esclarecer que a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou qualquer outro 

documento que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança 

dos supostos créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

cobrança indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se 

prestam a comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. 

Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO 

NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 

DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 

JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial – contrato de voz ou 

escrito devidamente assinado pela parte autora - e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). No caso, a parte autora 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

BARROS PERROT Juíza Leiga 
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__________________________________________________________ 

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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-77.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000054-77.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: KASSIO 

BARBOSA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Prima facie, Nota-se que a parte reclamada foi regularmente 

citada, conforme se percebe nos autos, deixando de comparecer à 

sessão de conciliação e deixando de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida 

que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a 

relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, entendo 

que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, apta ao 

seu julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KÁSSIO BARBOSA DA 

SILVA SOUZA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. 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. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que a negativação é indevida pois 

que o único contrato de consórcio mantido junto a parte reclamada foi 

devidamente adimplido, não possuindo outra relação jurídica de modo que 

pudesse ensejar a aludida negativação, pelo que requer a declaração de 

inexistência do débito, o cancelamento do aludido contrato e a 

configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato de abertura de crédito, além do contrato de consórcio 

reconhecido pela parte autora, devidamente escrito com assinatura da 

parte autora idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos 

pessoais, provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de 

consumo entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial 

para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter 

trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte 

reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que 

não ocorreu. 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. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 647 de 793



IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 9,9% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

_________________ [1] [...] ?A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 )  ( g r i f o  n o s s 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-48.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EWELLYN BRUNELI OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000043-48.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

EWELLYN BRUNELI OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, uma vez que desconhece o débito. A reclamada, em sua 

peça de bloqueio, limita-se a afirmar ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora, visto que, os dados cadastrais são 

fornecidos pela própria consumidora. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência da relação jurídica que motivou a negativação. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. No que concerne aos danos 

morais, em análise aos documentos da inicial, verifico que, a parte 

requerente possuí outra restrição anterior, lançada pela empresa 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, qual foi julgada sem mérito nos autos n. 

1000045-18.2017.811.0031 nesta comarca. Com efeito, a pessoa que tem 

mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à 

primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro 

teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Ademais, não é possível presumir que a parte reclamante tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante anormal, porque a situação não lhe seria incomum. Não restou 

comprovada a ocorrência de má-fé pela parte reclamante. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito lançada pela reclamada, como 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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MANOEL CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010035-11.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MANOEL CASSIANO BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, 

eis que a lide nem de longe pode ser considerada complexa. Não se faz 

necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez 

que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a 

produção probatória que considerar necessária à formação do seu 

convencimento. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

DE SOJA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das 

provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Para a caracterização do dissídio 

jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da 
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divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, 

não bastando a simples transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 

2012/0254341-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

28/10/2014) Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e demais 

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 E MATERIAIS 

REFERENTE AO INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por 

MANOEL CASSIANO BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que no dia 24/02/2017, de forma inesperada, teve sua 

energia interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 

6/794225-3 -, e indevida por mais quase 2 (dois) dias, o que lhe causou 

inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a 

devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve interrupção e 

suspensão de energia no dia alegado pela parte autora. Pois bem, in casu, 

não vislumbro a comprovação dos alegados danos materiais pela parte 

autora, ônus que lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que 

sequer acostou laudos, notas fiscais dos alegados prejuízos, provas 

necessárias ao deferimento da pretensão de reparação material, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 

prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. In casu, as fotos apresentadas não trazem nenhum valor 

probatório inequívoco de que os produtos encontram-se estragados. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-68.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MACARIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000074-68.2017.8.11.0031, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. REQUERENTE: SEBASTIAO MACARIO DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso destacar que pela lei de regência 

dos Juizados Especiais impõe ao julgador que mencione na sentença 

somente os elementos relevantes, formadores da sua convicção. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que as provas 

nos autos são suficientes ao deslinde da presente demanda, mormente 

que a lide nem de longe pode ser considerada complexa. De um mesmo 

vértice, a demanda em tela prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no 

tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar 

cobrança indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que contesta a fatura alusiva ao mês de outubro/2017 do valor 

de R$ 1.714,38 atinente a unidade consumidora 6/5604-4, qual é 

totalmente desconhecida pela parte autora posto que jamais utilizou o 

consumo de energia da avocada unidade, pleiteia com isso liminar para 

abstenção de corte, a declaração da inexigibilidade do débito, a restituição 

em dobro do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) pagos indevidamente 
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e danos morais. A liminar foi deferida. A reclamada, em sua peça de 

bloqueio, alega trata-se de desvio de energia no ramal de entrada, 

redundando na cobrança de recuperação de consumo do valor de R$ 

1.714,38, contudo não apresentou o Toi (Termo de Ocorrência de 

Inspeção) devidamente assinado pela parte autora, mormente nenhuma 

outra prova documental que confira verdade em seus argumentos, de 

igual forma seu dever de realização de inspeção técnica no padrão de 

energia da parte autora ou mesmo outras provas de forma a corroborar a 

cobrança indevida. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete a parte autora 

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. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta a fatura eventual cobrada pela reclamada. Diferente do alegado 

pela reclamada, a parte autora comprovou por meio de documentos 

incontestáveis e inequívocos seus argumentos quanto a cobrança 

indevida de unidade consumidora que não utiliza, inclusive que a parte 

reclamada sequer realizou o devido TOI ou outras formas de inspeção 

técnica, dever que lhe conferia e lhe é obrigatório. Nesse sentido: 

Processo: 00003254620038260300 SP 0000325-46.2003.8.26.0300 

Relator(a): Gilson Delgado Miranda Julgamento: 11/11/2014 Órgão 

Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado Publicação: 25/11/2014 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de prova das 

irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica. Prova pericial 

imprescindível. Ônus da prova atribuído à concessionária. Irregularidade 

não comprovada. Débito inexigível. Corte no fornecimento de energia 

elétrica indevido. Honorários advocatícios bem arbitrados. Sentença 

correta. Recurso não provido. Vale salientar que é essencial oportunizar, 

ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não 

podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo 

administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto 

ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem permear não 

só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas as 

peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência 

da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou 

expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos 

serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). Saliento que, deve ser 

responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos 

causados ao recorrido, ante a falha na prestação do serviço, em virtude 

de cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético, 

por constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica, 

apurada em vistoria técnica realizada sem o acompanhamento da parte 

recorrida e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do 

CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, 

a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo 

do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e 

obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o 

CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz 

prestação dos serviços públicos em geral. Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Nesse sentido, em recente julgado da Turma 

Recursal da Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi mantida r. 

sentença proferida por este Juizado Especial, conforme ementa abaixo 

transcrita: RECURSO CÍVEL INOMINADO ? CONSUMIDOR - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? ENERGIA ELÉTRICA ? COBRANÇA 

INDEVIDA DE FATURA ? FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA ? APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA 

? ILEGALIDADE ? PRECEDENTES DO STJ ? DANO MORAL CONFIGURADO 

? VALOR INDENIZATÓRIO ? CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES 

LEGAIS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA. 

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos 

prejuízos causados ao consumidor, com cobrança indevida de energia, em 

virtude da constatação de fraude no equipamento de medição de energia 

elétrica apurada unilateralmente pela concessionária. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0031828-06.2015.811.0002; Relator Juiz Dr. SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA; julgado em 14/02/2017) (grifo nosso). A par 

dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar a cobrança questionada, 

mormente porque que ela sequer mencionou, na contestação, a existência 

de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a 

maior, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo 

técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio medidor da parte 

autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a cobrança indevida no valor de 

R$ 1.714,38 (um mil, setecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), 

devendo ser declarada a inexistência de tal débito. De outro vértice, não 

vislumbro a comprovação do pagamento indevido do valor de R$ 120,00 

(cento e vinte reais) pela parte autora, pelo que resta prejudicado tal 

devolução em dobro. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que o faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com 

o consumo médio da parte reclamante. Pleiteia a parte requerente a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Entendo que, no presente caso restou configurado os danos morais, ante 

a eminência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem tão 

essencial para vida cotidiana, que inclusive correspondente a própria 

dignidade do consumidor. No mesmo sentido a E. Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem decidido o 

seguinte: RECURSO INOMINADO? ENERGIA ELÉTRICA? PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - FATURA 

EVENTUAL? RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO? 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO? FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO? RESPONSABILIDADE OBJETIVA? DANO MORAL 

CONFIGURADO? INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE? JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA? AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL? PEDIDO 

CONTRAPOSTO REJEITADO? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as 

provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, 

rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência do 

inadimplemento de fatura eventual (recuperação de consumo não 

faturado), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral na modalidade ?in re ipsa?. Reduz-se o valor da 

indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura eventual emitida 

corresponde exatamente ao consumo de energia não registrado, que a 

concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido contraposto. 

(Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014). No tocante ao 

quantum indenizatório a título de dano moral, entendo que fixado em valor 

compatível com a lesão sofrida e que não há razão para sua fixação nos 

patamares pleiteado pela parte reclamante, até porque na fixação do valor 

indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim, fixo os danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), diante da não comprovação de danos excepcionais -, 

capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. 

Com efeito, deve ser determinada a proibição do corte da energia em 

razão do débito sub judice, porquanto é pacífica a jurisprudência no 

sentido de que a suspensão só pode ser realizada quando a inadimplência 

for relativa à fatura normal do consumo. Assim sendo, pelos fundamentos 

acima, julgo procedente esta reclamação para TORNAR DEFINITIVA A 

LIMINAR e: a) declarar a inexistência do débito discutido nesta lide de R$ 

1.714,38 alusivo a unidade consumidora 6/5604-4; b) condenar a parte 

reclamada ao pagamento a parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de danos morais, sendo que, este valor será 

monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Defiro a gratuidade da 

Justiça em favor da parte reclamante, a teor do que dispõe a Lei n. 
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1.060/50. Caso necessário, expeçam-se os ofícios pertinentes para a 

baixa da restrição discutida nestes autos. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença 

publicada no sistema PJE. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Transitada em julgado, execute-se. TATIANE BARROS 

P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010065-80.2016.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ZELIA CASSIANO BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, 

eis que a lide nem de longe pode ser considerada complexa. Não se faz 

necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez 

que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a 

produção probatória que considerar necessária à formação do seu 

convencimento. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

DE SOJA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das 

provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Para a caracterização do dissídio 

jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da 

divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, 

não bastando a simples transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 

2012/0254341-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

28/10/2014) Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e demais 

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 E MATERIAIS 

REFERENTE AO INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por 

ZÉLIA CASSIANO BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que no dia 26/11/2016, de forma inesperada, teve sua 

energia interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 

6/794233-7 -, e indevida por mais de 5 (cinco) dias, o que lhe causou 

inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a 

devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que a interrupção e 

suspensão de energia na unidade consumidora da parte reclamante se 

deu por breves minutos. Pois bem, in casu, não vislumbro a comprovação 

dos alegados danos materiais pela parte autora, ônus que lhe competia 

(artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que sequer acostou laudos, notas 

fiscais ou fotos dos alegados prejuízos, provas necessárias ao 

deferimento da pretensão de reparação material, porquanto documentos 

que só podem ser provados essencialmente através de provas escritas, 

indene de dúvidas, sendo desnecessária a prova testemunhal, que neste 

caso não traz nenhuma valoração ao tipo de direito pugnado. Impossível, 

portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que 

não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que 

se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as 

provas necessárias a amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

CPC. Havendo cláusula que permite a renovação automática do seguro 

uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na 

agência bancária do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, 

não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação 

julgada improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 
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____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-91.2015.8.11.0031
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ENITY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)
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IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA OAB - MT0017274A-O 

(ADVOGADO)
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ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE 

(REQUERIDO)

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE SANTANA 

(REQUERIDO)
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MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010073-91.2015.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ENITY 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE SANTANA , ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS 

CLINICAS DE DENISE Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Prima facie, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA arguida pela empresa HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA SANTANA LTDA, eis que conforme provas acostadas, a 

mesma tão somente arrendou o aludido imóvel a segunda reclamada 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL – HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DE DENISE (id’s. 8038939 e 8038940) à época da prestação de serviços 

pela parte autora. Pelo que deve ser extinta sem julgamento do mérito a 

presente lide em relação a aludida empresa. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

HONORÁRIOS MÉDICOS proposta por ENITY PEREIRA DE SOUZA em 

desfavor de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL – HOSPITAL 

DAS CLÍNICAS DE DENISE. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. Neste passo, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que é credora da parte reclamada do valor de R$ 7.449,94 (sete 

mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), 

alusivo a prestação de serviços médicos. A parte reclamada em sua peça 

de defesa reconheceu todos os direitos da parte reclamante, pugnando 

apenas pela aplicação de juros de mora e correção monetária, contudo 

alega ausência no dever de indenizar, porquanto tal conduta não gera 

danos extrapatrimoniais a serem configurados na lide. No caso, a parte 

autora demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na 

latente e considerável demora no pagamento dos honorários médicos 

devidamente prestados pela parte reclamante. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de falha em 

pagamento de natureza alimentar – prestação de serviços médicos -, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, 

levando em consideração as condições econômicas da parte reclamante e 

reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015, para o fim de: a) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 

7.449,94 (sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e 

quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da 

interposição desta presente ação, conforme cálculos apresentados na 

exordial e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação. De um mesmo turno, JULGO EXTINTA a presente ação sem 

julgamento do mérito em relação a primeira reclamada HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA SANTANA LTDA, nos moldes do artigo 

485, V, do NCPC/2015. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte 

reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-63.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EWELLYN BRUNELI OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000042-63.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

EWELLYN BRUNELI OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 
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casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, uma vez que desconhece o débito. A reclamada, em sua 

peça de bloqueio, limita-se a afirmar ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora, visto que, os dados cadastrais são 

fornecidos pela própria consumidora. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência da relação jurídica que motivou a negativação. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. No que concerne aos danos 

morais, em análise aos documentos da inicial, verifico que, a parte 

requerente possuí outra restrição anterior, lançada pela empresa 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, qual foi julgada sem mérito nos autos n. 

1000045-18.2017.811.0031 nesta comarca. Com efeito, a pessoa que tem 

mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à 

primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro 

teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Ademais, não é possível presumir que a parte reclamante tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante anormal, porque a situação não lhe seria incomum. Não restou 

comprovada a ocorrência de má-fé pela parte reclamante. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito lançada pela reclamada, como 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-29.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELMA ALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000096-29.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE DELMA ALVES 

LEITE REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, eis que a hipossuficiência do 

consumidor neste tipo de lide é presumida (artigo 6º, VIII, do CDC). Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSEDELMA ALVES LEITE em desfavor de 

EMBRATEL TVSAT – TELECOMUNICAÇÕES S/A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma 

categoricamente que não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou 

quaisquer contratos com a parte reclamada, pelo que requer a declaração 

da inexistência da avocada negativação e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de 

danos morais, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil ou qualquer outro documento que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos 

créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. Nesse sentido: 

EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 

(TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. Neste mundo capitalista, esse patrimônio denominado o nome civil 

ganha extraordinário relevo, notadamente para aqueles que integram o 

extrato social que vive no limite. A pureza do nome, sob a perspectiva 

consumerista, em última análise, representa o único atributo igualitário 

entre os cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, dado o 

tamanho dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que deva ser 
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majorada a verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

Recurso manejado pela Autora para promover a majoração do quantum 

indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 RJ 

0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial – contrato de voz ou escrito devidamente assinado pela parte 

autora - e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, ônus que lhe cabia demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-05.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ITRIO CHAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000020-05.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS]. REQUERENTE: ITRIO CHAVIER DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg 

. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 

3.2.92., p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ITRIO CHAVIER DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que a negativação é indevida pois que desconhece a 

origem de tal débito alusivo a limite de cheque especial, pelo que requer a 
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declaração de inexistência do débito e a configuração de danos morais. A 

parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos contrato de aceite de limite de cheque 

especial devidamente escrito com assinatura da parte autora idêntica ao 

da aposta em procuração e demais documentos pessoais, provas que 

permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1] . In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 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. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC/2015, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial, bem como reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 

9,9% sobre o valor da causa e de honorários advocatícios que sugiro seja 

fixado em 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Defiro a gratuidade da 

justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito. _________________ [1] [...] ?A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010028-19.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CONTRATOS DE CONSUMO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: SIDNEY VIEIRA 

DA CUNHA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei n.9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, 

eis que a lide dispensa realização de perícia judicial. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

SIDNEY VIEIRA DA CUNHA em desfavor de OI S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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 reclamada agiu com 

falha em prestação de serviços, eis que a Reclamante contratou os 

serviços de telefonia fixa + internet junto à reclamada; ocorreu que a 

empresa reclamada passou a cobrar valores mensais divergentes ao 

contratado, pelo que requer a rescisão de todo o contrato, a repetição do 

indébito do valor de R$ 553,04 (quinhentos e cinquenta e três reais e 

quatro centavos) e a configuração de danos morais. Em sede de 

contestação a parte reclamada alega que houve regular prestação de 

serviços e o uso normal dos serviços pela parte reclamante, contudo há 

que se verberar que a parte reclamada não logrou êxito em fazer prova de 

suas alegações em sua peça de defesa, tal como se exige o artigo 6º, VIII, 

do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015. Ab initio, não obstante a parte 

reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, denoto a 

parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi 

submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide, mormente 

que percebe-se que a mesma usufruiu dos serviços ofertados pela parte 

reclamada ante os comprovantes de pagamento anexados a exordial. 

Porém, denoto a possibilidade de declarar a rescisão contratual entre as 

partes. In casu, a situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 
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manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para 

tão somente declarar a rescisão do contrato de consumo entre as partes 

a partir desta data, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do 

NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO o pedido de danos morais, por 

configuração de mero aborrecimento. Defiro a gratuidade da justiça em 

favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

______________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010002-55.2016.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. REQUERENTE: 

MARIA LUCIENE DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso destacar que pela lei de regência dos Juizados Especiais impõe 

ao julgador que mencione na sentença somente os elementos relevantes, 

formadores da sua convicção. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA, eis que as provas nos autos são suficientes ao 

deslinde da presente demanda, mormente que a lide nem de longe pode 

ser considerada complexa. De um mesmo vértice, a demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar cobrança indevida. Nesse entendimento: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg 

. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 

3.2.92., p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve sua 

energia interrompida por 7 (sete) dias consecutivos, de forma injustificada 

pela parte reclamada, o que lhe causou transtornos de ordem moral posto 

que foi submetida a privação de água já que a mesma é abastecida com 

poço ligado a bomba, pelo que requer a devida reparação. A liminar foi 

deferida. A reclamada, em sua peça de bloqueio, aduz ausência no dever 

de indenizar em razão de não constatação de interrupção/suspensão de 

energia na unidade consumidora da parte reclamante, contudo deixou de 

produzir provas de forma a corroborar seus argumentos (artigo 373, II, do 

NCPC/2015 c/c artigo 6º, VIII, do CDC). Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

parte autora 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora comprovou através de fotos que houve a interrupção 

de sua energia elétrica, isto até a data da interposição desta medida 

judicial, porquanto a liminar foi deferida de modo a lhe socorrer. Nesse 

s e n t i d o :  P r o c e s s o :  0 0 0 0 3 2 5 4 6 2 0 0 3 8 2 6 0 3 0 0  S P 

0000325-46.2003.8.26.0300 Relator(a): Gilson Delgado Miranda 

Julgamento: 11/11/2014 Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado 

Publicação: 25/11/2014 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência 

de prova das irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica. 

Prova pericial imprescindível. Ônus da prova atribuído à concessionária. 

Irregularidade não comprovada. Débito inexigível. Corte no fornecimento de 

energia elétrica indevido. Honorários advocatícios bem arbitrados. 

Sentença correta. Recurso não provido. É cediço que o contraditório e a 

ampla defesa devem permear não só o processo jurisdicional, como 

também os procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, 

consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, 

em decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 

diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). 

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia 

elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação 

do serviço, em virtude de latente demora – 7 dias ou mais – de privação de 

energia elétrica, serviço considerado essencial a vida (art. 14 do CDC). A 

Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da 

Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. A par 

dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar a interrupção de energia na 

residência da parte autora. Desta forma, diante da ausência de provas, 

deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Pleiteia a parte requerente a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Entendo que, no presente caso restou 

configurado os danos morais, ante a eminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, bem tão essencial para vida cotidiana, 

que inclusive correspondente a própria dignidade do consumidor. No 
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mesmo sentido a E. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso tem decidido o seguinte: RECURSO INOMINADO? 

ENERGIA ELÉTRICA? PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL REJEITADA - FATURA EVENTUAL? RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO? SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO? FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO? RESPONSABILIDADE OBJETIVA? DANO 

MORAL CONFIGURADO? INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE? JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA? AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL? PEDIDO 

CONTRAPOSTO REJEITADO? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as 

provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, 

rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência do 

inadimplemento de fatura eventual (recuperação de consumo não 

faturado), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral na modalidade ?in re ipsa?. Reduz-se o valor da 

indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura eventual emitida 

corresponde exatamente ao consumo de energia não registrado, que a 

concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido contraposto. 

(Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014). No tocante ao 

quantum indenizatório a título de dano moral, entendo que fixado em valor 

compatível com a lesão sofrida e que não há razão para sua fixação nos 

patamares pleiteado pela parte reclamante, até porque na fixação do valor 

indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim, fixo os danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), diante da não comprovação de danos excepcionais -, 

capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. 

Com efeito, deve ser determinada a proibição do corte da energia em 

razão do débito sub judice, porquanto é pacífica a jurisprudência no 

sentido de que a suspensão só pode ser realizada quando a inadimplência 

for relativa à fatura normal do consumo. Assim sendo, pelos fundamentos 

acima, julgo procedente esta reclamação para TORNAR DEFINITIVA A 

LIMINAR e: a) condenar a parte reclamada ao pagamento a parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

sendo que, este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a 

partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Defiro a gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a 

teor do que dispõe a Lei n. 1.060/50. Caso necessário, expeçam-se os 

ofícios pertinentes para a baixa da restrição discutida nestes autos. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Sentença publicada no sistema PJE. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. Transitada em julgado, execute-se. 

T A T I A N E  B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010064-95.2016.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

VALCIR LEAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que a lide nem de 

longe pode ser considerada complexa. De seguimento, REJEITO A 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEDIDO LIQUIDO E CERTO, eis que neste 

tipo de juizo admite-se o pedido genérico, mormente que a tese se 

confunde com o próprio julgamento da presente lide. Não se faz 

necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez 

que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a 

produção probatória que considerar necessária à formação do seu 

convencimento. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

DE SOJA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das 

provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Para a caracterização do dissídio 

jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da 

divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, 

não bastando a simples transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 

2012/0254341-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

28/10/2014) Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e demais 

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 E MATERIAIS 

REFERENTE AO INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por 

VALCIR LEAL em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que no dia 26/11/2016, de forma inesperada, teve sua 

energia interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 

6/2090436-3 -, e indevida por mais de 120hrs, o que lhe causou inúmeros 

prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a devida 

reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve interrupção e 

suspensão de energia no dia alegado pela parte autora. Pois bem, in casu, 

não vislumbro a comprovação dos alegados danos materiais pela parte 

autora, ônus que lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que 

sequer acostou laudos, notas fiscais dos alegados prejuízos, provas 

necessárias ao deferimento da pretensão de reparação material, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 
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prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. In casu, as fotos apresentadas não trazem nenhum valor 

probatório inequívoco de que os produtos encontram-se estragados. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório 

posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Assim, in casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada 

a angústia, vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo 

aflição e perda patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010054-51.2016.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, SERVIÇOS HOSPITALARES, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. REQUERENTE: 

MARINEUZA ALVES SILVA, EDNALVA ALVES DA SILVA REQUERIDO: 

SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar cobrança indevida. Nesse 

entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EDINALVA ALVES DA SILVA E 

MARINEUZA ALVES SILVA em desfavor de SOCIEDADE BENEFICENTE DE 

SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora necessitou de submeter uma cirurgia junto a parte 

reclamada qual foi convencionado entre as partes o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) parcelados em 3 (três) vezes do valor de R$ 3.333,00 (três 

mil, trezentos e trinta e três reais), contudo, após dias da alta médica da 

parte reclamante, a empresa reclamada enviou cobrança indevida do valor 

de R$ 20.053,52 (Vinte Mil e Cinquenta e três Reais e Cinquenta 

Centavos), pelo que requer a declaração da inexistência da avocada 

cobrança indevida e danos morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão 

somente gastos excessivos e além dos contratados em razão de gastos 

com medicamentos e outras despesas médicas, aduzindo exercício 

regular de direito e ausência de danos morais, sendo relevante esclarecer 

que a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou 

qualquer outro documento que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança dos supostos créditos. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela cobrança indevida eis que percebe-se que as partes 

ajustaram o valor previamente anterior a cirurgia, conforme documento 

acostado pela parte autora na exordial (id. 6626790), mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 
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requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na cobrança indevida de seu nome. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da cobrança foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR e: a) DECLARAR a inexistência dos 

débitos ora discutidos nos autos; b) e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte 

reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sentença publicada no sistema PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga 

____________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010059-73.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO ASSIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO DIAS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010059-73.2016.8.11.0031, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. EXEQUENTE: ALUIZIO 

ASSIS DA SILVA EXECUTADO: LINO DIAS VIEIRA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pela parte autora 

ALUIZIO ASSIS DA SILVA em face da parte requerida LINO DIAS VIEIRA. 

Instada a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a dar 

prosseguimento no presente feito, a parte exequente quedou-se inerte, 

deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido 

prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse qualquer 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas 

no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, 

sem resolução do mérito, uma vez que a parte exequente não promoveu o 

prosseguimento da mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA ________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-34.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARICRUZ FERREIRA DE SOUZA (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010027-34.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARICRUZ FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

pela parte autora MARICRUZ FERREIRA DE SOUZA em face da parte 

requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A. Instada a se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, de modo a dar prosseguimento no presente feito, a parte 

autora quedou-se inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o 

extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta 

apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, considerando 

as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, uma vez que a parte 

exequente não promoveu o prosseguimento da mesma, bem como deixou 

de apresentar manifestação. Transitada em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação da juíza 

de direito (togada) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

T A T I A N E  B A R R O S  P E R R O T  J U Í Z A  L E I G A 

________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-71.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010085-71.2016.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ADRIANA SILVA DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, 

eis que a lide nem de longe pode ser considerada complexa. De 

seguimento, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEDIDO LÍQUIDO E 

CERTO, eis que neste tipo de juízo admite-se pedido genérico, mormente 

que a tese se confunde com o próprio julgamento da lide. Não se faz 

necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez 

que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a 

produção probatória que considerar necessária à formação do seu 

convencimento. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

DE SOJA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das 

provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Para a caracterização do dissídio 

jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da 

divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, 

não bastando a simples transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 

2012/0254341-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

28/10/2014) Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e demais 

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 E MATERIAIS 

REFERENTE AO INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por 

ADRIANA SILVA DUARTE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que no dia 08/12/2016, de forma inesperada, teve sua 

energia interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 

6/2045058-1 -, e indevida por mais de 5 (cinco) dias, o que lhe causou 

inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a 

devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve interrupção e 

suspensão de energia no dia alegado pela parte autora, acostando um 

único documento. Pois bem, in casu, não vislumbro a comprovação dos 

alegados danos materiais pela parte autora, ônus que lhe competia (artigo 

373, I, do NCPC/2015), eis que sequer acostou laudos, notas fiscais dos 

alegados prejuízos, provas necessárias ao deferimento da pretensão de 

reparação material, porquanto documentos que só podem ser provados 

essencialmente através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo 

desnecessária a prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma 

valoração ao tipo de direito pugnado. In casu, as fotos apresentadas não 

trazem nenhum valor probatório inequívoco de que os produtos 

encontram-se estragados. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-36.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DA SILVA PEREIRA (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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 660 de 793



GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010001-36.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CINTIA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR CARÊNCIA DA 

AÇÃO E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, posto que ambas as teses se 

confundem com a análise do próprio mérito. Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). 

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg 

. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 

3.2.92., p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o 

indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento quando a lide puder ser prova apenas por prova documental, 

uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CINTIA DA SILVA 

PEREIRA em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma que não possuí 

relação jurídica com a reclamada de modo que pudesse ensejar a aludida 

negativação, pelo que requer a declaração de inexistência do débito e a 

configuração de danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos contrato devidamente escrito com assinatura da parte autora 

idêntica ao da aposta em procuração e demais documentos pessoais, 

provas que permitem vislumbrar a existência de contrato de consumo 

entre as partes. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a 

lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que 

tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são bastante 

semelhantes a olho nu[1] . In casu, a parte autora deveria ter trazido junto 

de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de 

pagamento do débito ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de 

forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

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. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado em 1.000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, 

a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

___________________________________________  V ISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito. _________________ [1] [...] ?A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.? (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-10.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENICE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010048-10.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. REQUERENTE: JOVENICE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 
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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. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOVENICE RIBEIRO DA SILVA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 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. Pois bem, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega que a 

negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente que não 

reconhece o aludido débito, tampouco ajustou quaisquer contratos com a 

parte reclamada na unidade consumidora apontada pela reclamada, pelo 

que requer a declaração da inexistência da avocada negativação e danos 

morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício regular de 

direito e ausência de danos morais, sendo relevante esclarecer que a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil ou qualquer outro 

documento que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança 

dos supostos créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela 

cobrança indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se 

prestam a comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. 

Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO 

NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 

DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 

JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial – contrato de voz ou 

escrito devidamente assinado pela parte autora - e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). No caso, a parte autora 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO À PESSOA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, ATENDENDO TANTO 

A O  C A R Á T E R  I N I B I T Ó R I O - P U N I T I V O  C O M O 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“c” não seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 
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Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. TATIANE 

B A R R O S  P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-81.2014.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANDRO PIOVEZAN GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE ENDRINGER PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010063-81.2014.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. 

REQUERENTE: ALIANDRO PIOVEZAN GOMES REQUERIDO: MARCOS 

ALEXANDRE ENDRINGER PEREIRA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, Nota-se que a parte reclamada 

foi regularmente citada, conforme se percebe nos autos, deixando de 

comparecer à sessão de conciliação e deixando de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, entendo 

que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ALIANDRO PIOVEZAN GOMES em 

desfavor de MARCOS ALEXANDRE ENDRINGER PEREIRA. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que locou seu apartamento do reclamado por 

06 (sesi) meses, contudo a parte reclamada deixou de cumprir os termos 

ajustados em contrato de locação, pelo que a parte reclamante requer o 

pagamento alusivo a 04 (quatro) meses de aluguel, contas de energia e 

água, pintura, multa contratual de R$ 500,00, totalizando o valor de R$ 

5.569,38 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e oito 

centavos). Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 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. Ora, a parte ré é 

responsável pela inadimplência do valor cobrado através do contrato de 

locação avençado entre as partes. No caso, a parte reclamante 

demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao comprovar a 

inadimplência da parte reclamada. Assim, partindo dessa premissa, 

entendo que a pretensão se mostra amparada documentalmente, 

consoante se infere na inicial, demonstrado por meio das notas de vendas 

anexadas aos autos. Com efeito, outro caminho não há a não ser julgar 

totalmente procedente a pretensão. Ante o exposto, opino pela 

procedência a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 

5.569,38 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e oito 

centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo 

índice INPC, a contar da efetiva inadimplência, e juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da citação; e o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-38.2012.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAN FERREIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO OAB - MT0012240A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010051-38.2012.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: CRISTOVAN FERREIRA DE SA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc., Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação 

celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do Novo Código 

de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado pelas partes 

em petitório, reclamante CRISTOVAN FERREIRA DE SÁ e reclamado 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. Publicada no 

sistema PJE. Ante a informação do acordo, proceda-se ao arquivamento. 
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Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-13.2016.8.11.0031
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MANOEL CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010063-13.2016.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MANOEL CASSIANO BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, 

eis que a lide nem de longe pode ser considerada complexa. De um mesmo 

turno, REJEITO A PRELIMINAR DE PEDIDO LÍQUIDO E CERTO, eis que neste 

tipo de juízo admite-se o pedido genérico. Não se faz necessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que cabe ao 

magistrado dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória 

que considerar necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) Demais disso, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e demais 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 E MATERIAIS REFERENTE AO 

INTERROMPIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por MANOEL 

CASSIANO BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que no dia 26/11/2016, de forma inesperada, teve sua 

energia interrompida de forma injustificada – unidade consumidora n. 

6/794225-3 -, e indevida por mais de 5 (cinco) dias, o que lhe causou 

inúmeros prejuízos entre eles de ordem material, pelo que reclama a 

devida reparação por danos morais. A parte reclamada por sua vez alega 

ausência de responsabilidade civil e ausência no dever de reparar os 

danos pleiteados pela parte autora, alegando que não houve interrupção e 

suspensão de energia no dia alegado pela parte autora. Pois bem, in casu, 

não vislumbro a comprovação dos alegados danos materiais pela parte 

autora, ônus que lhe competia (artigo 373, I, do NCPC/2015), eis que 

sequer acostou laudos, notas fiscais dos alegados prejuízos, provas 

necessárias ao deferimento da pretensão de reparação material, 

porquanto documentos que só podem ser provados essencialmente 

através de provas escritas, indene de dúvidas, sendo desnecessária a 

prova testemunhal, que neste caso não traz nenhuma valoração ao tipo de 

direito pugnado. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão 

do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos 

materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos 

morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, 

vexame ou humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda 

patrimonial considerável na presente lide. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015; e por 

consequência INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de 

ausência de provas dos prejuízos, de conformidade INDEFIRO o pedido de 

danos morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a 

gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  T a t i a n e  B a r r o s  P e r r o t  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 
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expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito. VISTOS.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-12.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010022-12.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MANOEL CASSIANO BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar cobrança indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL CASSIANO 

BEZERRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 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. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora teve 

sua energia interrompida de forma indevida, por erro da reclamada, pelo 

que requer a restituição em dobro do valor de R$ 12,72 (doze reais e 

setenta e dois centavos) e danos morais. Por sua vez a empresa ré 

alegou tão somente regularidade no débito ora cobrado e que não houve 

nenhuma irregularidade na unidade consumidora da parte reclamante, 

sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil ou qualquer outro documento que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos créditos. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela cobrança indevida eis que 

percebe-se que a mesma procedeu com engano em imputar cobrança 

indevida de unidade consumidora divergente da correta unidade da parte 

autora. No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na cobrança indevida de seu nome. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da cobrança foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos ora discutidos nos autos; 

b) e ainda, a título de danos materiais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo pagamento 

indevido e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; c) e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a 

gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 

1.060/50. Sentença publicada no sistema PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga 
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___________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-36.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000102-36.2017.8.11.0031, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: VALCIR LEAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso destacar que pela lei de regência 

dos Juizados Especiais impõe ao julgador que mencione na sentença 

somente os elementos relevantes, formadores da sua convicção. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, eis que as provas 

nos autos são suficientes ao deslinde da presente demanda, mormente 

que a lide nem de longe pode ser considerada complexa. De um mesmo 

vértice, a demanda em tela prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no 

tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar 

cobrança indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que contesta a fatura alusiva ao mês de novembro/2017 do 

valor de R$ 367,65, atinente a unidade consumidora 6/5604-4, qual 

entende não ser devida em razão de sua média de consumo ser inferior a 

80Kwh a 100Kwh, não utilizando o aludido consumo de energia cobrado 

indevidamente, pleiteia com isso liminar para abstenção de corte, a 

declaração da inexigibilidade do débito e danos morais. A liminar foi 

deferida. A reclamada, em sua peça de bloqueio, alega tratar-se de 

regularidade na cobrança do aludido débito, redundando na cobrança de 

recuperação de consumo do valor de R$ 367,65, contudo não apresentou 

o Toi (Termo de Ocorrência de Inspeção) devidamente assinado pela parte 

autora, mormente nenhuma outra prova documental que confira verdade 

em seus argumentos, de igual forma seu dever de realização de inspeção 

técnica no padrão de energia da parte autora ou mesmo outras provas de 

forma a corroborar a cobrança indevida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

parte autora 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a fatura eventual cobrada pela reclamada. 

Diferente do alegado pela reclamada, a parte autora comprovou por meio 

de documentos incontestáveis e inequívocos seus argumentos quanto a 

cobrança indevida de unidade consumidora que não utiliza, inclusive que a 

parte reclamada sequer realizou o devido TOI ou outras formas de 

inspeção técnica, dever que lhe conferia e lhe é obrigatório. Nesse 

s e n t i d o :  P r o c e s s o :  0 0 0 0 3 2 5 4 6 2 0 0 3 8 2 6 0 3 0 0  S P 

0000325-46.2003.8.26.0300 Relator(a): Gilson Delgado Miranda 

Julgamento: 11/11/2014 Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado 

Publicação: 25/11/2014 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência 

de prova das irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica. 

Prova pericial imprescindível. Ônus da prova atribuído à concessionária. 

Irregularidade não comprovada. Débito inexigível. Corte no fornecimento de 

energia elétrica indevido. Honorários advocatícios bem arbitrados. 

Sentença correta. Recurso não provido. Vale salientar que é essencial 

oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de 

prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao 

processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do 

suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem 

permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas as 

peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência 

da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou 

expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos 

serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). Saliento que, deve ser 

responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos 

causados ao recorrido, ante a falha na prestação do serviço, em virtude 

de cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético, 

por constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica, 

apurada em vistoria técnica realizada sem o acompanhamento da parte 

recorrida e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do 

CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, 

a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo 

do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e 

obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o 

CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz 

prestação dos serviços públicos em geral. Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Nesse sentido, em recente julgado da Turma 

Recursal da Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi mantida r. 

sentença proferida por este Juizado Especial, conforme ementa abaixo 

transcrita: RECURSO CÍVEL INOMINADO ? CONSUMIDOR - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? ENERGIA ELÉTRICA ? COBRANÇA 

INDEVIDA DE FATURA ? FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA ? APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA 

? ILEGALIDADE ? PRECEDENTES DO STJ ? DANO MORAL CONFIGURADO 

? VALOR INDENIZATÓRIO ? CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES 

LEGAIS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA. 

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos 

prejuízos causados ao consumidor, com cobrança indevida de energia, em 

virtude da constatação de fraude no equipamento de medição de energia 

elétrica apurada unilateralmente pela concessionária. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0031828-06.2015.811.0002; Relator Juiz Dr. SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA; julgado em 14/02/2017) (grifo nosso). A par 

dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar a cobrança questionada, 

mormente porque que ela sequer mencionou, na contestação, a existência 

de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a 

maior, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo 

técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio medidor da parte 

autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a cobrança indevida no valor de 

R$ 367,65 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), devendo ser declarada a inexistência de tal débito. De outro 
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vértice, não vislumbro a comprovação do pagamento indevido do valor de 

R$ 120,00 (cento e vinte reais) pela parte autora, pelo que resta 

prejudicado tal devolução em dobro. Desta forma, diante da ausência de 

provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente excessivo por 

não ser compatível com o consumo médio da parte reclamante. Pleiteia a 

parte requerente a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Entendo que, no presente caso restou 

configurado os danos morais, ante a eminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, bem tão essencial para vida cotidiana, 

que inclusive correspondente a própria dignidade do consumidor. No 

mesmo sentido a E. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso tem decidido o seguinte: RECURSO INOMINADO? 

ENERGIA ELÉTRICA? PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL REJEITADA - FATURA EVENTUAL? RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO? SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO? FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO? RESPONSABILIDADE OBJETIVA? DANO 

MORAL CONFIGURADO? INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE? JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA? AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL? PEDIDO 

CONTRAPOSTO REJEITADO? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as 

provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, 

rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 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, fundada na teoria do risco da atividade. A 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência do 

inadimplemento de fatura eventual (recuperação de consumo não 

faturado), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral na modalidade ?in re ipsa?. Reduz-se o valor da 

indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura eventual emitida 

corresponde exatamente ao consumo de energia não registrado, que a 

concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido contraposto. 

(Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014). No tocante ao 

quantum indenizatório a título de dano moral, entendo que fixado em valor 

compatível com a lesão sofrida e que não há razão para sua fixação nos 

patamares pleiteado pela parte reclamante, até porque na fixação do valor 

indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim, fixo os danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), diante da não comprovação de danos excepcionais -, 

capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. 

Com efeito, deve ser determinada a proibição do corte da energia em 

razão do débito sub judice, porquanto é pacífica a jurisprudência no 

sentido de que a suspensão só pode ser realizada quando a inadimplência 

for relativa à fatura normal do consumo. Assim sendo, pelos fundamentos 

acima, julgo procedente esta reclamação para TORNAR DEFINITIVA A 

LIMINAR e: a) declarar a inexistência do débito discutido nesta lide de R$ 

367,65 alusivo a unidade consumidora 6/5604-4; b) condenar a parte 

reclamada ao pagamento a parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de danos morais, sendo que, este valor será 

monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Defiro a gratuidade da 

Justiça em favor da parte reclamante, a teor do que dispõe a Lei n. 

1.060/50. Caso necessário, expeçam-se os ofícios pertinentes para a 

baixa da restrição discutida nestes autos. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença 

publicada no sistema PJE. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Transitada em julgado, execute-se. TATIANE BARROS 

P E R R O T  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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Processo Número: 1000035-71.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA ALVES BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO)

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000035-71.2017.8.11.0031, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. REQUERENTE: TALITA ALVES BORGES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento, mormente após audiência de 

instrução realizada com depoimento pessoal da autora. Prima facie, 

REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL por falta de ausência de 

pedido líquido e certo, eis que neste tipo de juízo admite-se pedido 

genérico, mormente que a tese aventada se confunde com a análise do 

próprio mérito da presente demanda. Demais disso, 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. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta 

por TALITA ALVES BORGES DE SOUZA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 

302 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 se presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que no dia 17/07/2017 

submeteu a situação vexatória e desconfortável ao ter que esperar por 

um longo período em fila de atendimento junto a instituição bancária ré, 

mais especificamente das 10h20Min às 12h12Min, acompanhada de sua 

filha, pelo que requer a condenação do banco réu em danos morais. Por 

sua vez a reclamada se limitou apenas a alegar ausência de requisitos 

ensejadores a responsabilização civil e que a situação não configura dano 

moral, contudo não apresentou provas sobre seus argumentos, dever que 

lhe conferia (artigo 373, II, do NCPC/2015 c/c artigo 6º, VIII, do CDC). Ab 

initio, não obstante a parte reclamada não tenha acostado provas sobre 

seus argumentos, denoto que a parte autora não comprovou de forma 

eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e humilhante na 

presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do 

ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, 

eis que em demandas que se busca indenização por danos morais, não se 

admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante 

instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da 

ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) 

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a 
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renovação automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida 

alegado na inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e 

requereu a manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. 

Recursos da Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma 

Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 

27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, vexame ou 

humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda patrimonial 

considerável na presente lide. Essas premissas forçam reconhecer que a 

improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 

487, I do NCPC/2015; e por consequência INDEFIRO o pedido de danos 

morais, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a gratuidade da 

justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Publicada no 

sistema PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 011/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR  a servidora DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO, 

portadora do RG nº. 2165791-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 

035.464.051-88, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete II, 

símbolo – PDA – CNE – VIII, no Gabinete da Vara Única e Juizado Especial 

da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

             Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaã do Norte, 18 janeiro de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49005 Nr: 376-05.2015.811.0090

 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: DEVACIR FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53619 Nr: 1877-57.2016.811.0090

 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: FABIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60077 Nr: 388-14.2018.811.0090

 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: ADELCIO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora ante a 

presunção de hipossuficiência em face da postulação por defensor(a) 

dativo, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC.b) INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por 

ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC.c) 

INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL NA PARTE DO PEDIDO DE 

EXECUÇÃO DE URH’S, porquanto não diz respeito à parte autora, pelo que 

carece de legitimidade e interesse de agir, na forma do art. 17 c.c. o art. 

485, inciso I, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59427 Nr: 101-51.2018.811.0090

 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: IZABEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

comprovada a hipossuficiência pelos documentos acostados e por se 

tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA por estarem 

ausentes os requisitos necessários, pedido que poderá ser renovado na 

fase decisória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46473 Nr: 817-54.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERMANO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC e art. 234 e parágrafos do Novo 
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CPC, impulsiono o presente feito, com a finalidade de proceder a intimação 

do Dr. Paulo Rogério de Oliveira, para que proceda a devolução dos autos 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52044 Nr: 986-36.2016.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEDNA LIMA DA SILVA, Rg: 16680227, 

Filiação: Margarida Josefa de Souza e João Natanael de Souza, data de 

nascimento: 27/07/1949, brasileiro(a), natural de Rio Branco-AC, 

convivente. 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: Vistos.I - RELATÓRIOTrata-se de medidas protetivas 

requeridas pela ofendida, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em 

caráter de urgência, haja vista as necessidades assecuratórias em 

relação à vítima.As medidas pleiteadas foram deferidas de forma parcial 

ou total.A ofendida informou que não possui mais interesse nas medidas 

protetivas deferidas.O Ministério Público manifestou-se pela extinção do 

feito.II - FUNDAMENTAÇÃOO processo deve ser extinto com resolução do 

mérito.É que, outrora concedidas as medidas protetivas de urgência, 

agora a ofendida demonstra desinteresse na manutenção delas, não 

havendo qualquer informação nos autos de eventual descumprimento por 

parte do agressor.Então, verificada a atual desnecessidade das medidas 

protetivas, em razão de a vítima ter se manifestado pela não manutenção 

delas, tem-se que a concessão das medidas protetivas de urgência era o 

próprio mérito da demanda. No respeitante: “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. REQUERIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS. (...) EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) Por fim, 

quanto à extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de 

medidas protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o 

ponto de vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. (...)” (TJDF - Processo nº 2009.02.1.005612-6 (472090), 1ª Turma 

Criminal do TJDFT, Rel. Leila Arlanch. unânime, DJe 18.01.2011). III - 

DISPOSITIVOAnte o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

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, Deikson Lourenço dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 23 de março de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57498 Nr: 1588-90.2017.811.0090

 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: ROBERTO VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 03 DE ABRIL DE 2018, às 10:30H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 62670 Nr: 797-60.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 13 de agosto de 2018 às 

18h00.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 1130-12.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Soares de Oliveira, Sueli Moreira da 

Silva, Douglas Santiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19537

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 21 de agosto de 2018 às 

17h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 3021 Nr: 807-22.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Lourenço dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos em cooperação,

 Luiz Lourenço dos Santos foi denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 121, §2°, IV, do Código Penal.

Segundo consta, no dia 03 de dezembro de 1998, por volta das 22h10min, 

no Bar Redondo, na localidade denominada Trivelato, no município de Nova 

Monte Verde, o processado, agindo por meio de traição, efetuou um 

disparo de arma de fogo que atingiu “Manoel Cambóta”, causando sua 
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morte.

 A inicial foi recebida por meio da decisão de fl. 39, em janeiro de 2000. Por 

não ter sido localizado, o processado foi citado por edital (fl. 59) e não 

compareceu para ser interrogado (procedimento anterior), razão pela o 

magistrado contemporâneo suspendeu o processo e o prazo 

prescricional, decretou a prisão preventiva e determinou a produção 

antecipada de provas (fls. 69/70).

O réu foi preso e constituiu advogado (fls. 84/87). Às fls. 100/101 a 

segregação foi revogada.

O interrogatório ocorreu às fls. 105/106 e a defesa foi apresentada à fl. 

115.

Durante a instrução, quatro pessoas foram inquiridas (fls. 195/199, 266 e 

293/295).

As alegações finais aportaram às fls. 298/304 e 316/328, 

respectivamente, apresentadas pelo MPE e pelo acusado. O promotor de 

justiça pediu a pronúncia, nos exatos termos da exordial e o acusado, 

requereu a desqualificação e o reconhecimento da causa de diminuição e 

pena.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Insta salientar que a pronúncia, consoante afirma Nucci, consiste em 

“decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo 

o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza 

mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de 

preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito. Embora se 

trate de “decisão” interlocutória, a pronúncia mantém a estrutura de uma 

sentença, ou seja, deve conter relatório, a fundamentação e o dispositivo” 

(Nucci, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. – 6. Ed. Ver. Atual. e ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2015 – pag. 85).

Para o STJ, a pronúncia “é decisão interlocutória mista, que julga 

admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do 

Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não 

se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de 

indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final 

da formação da culpa, o brocardo “in dubio pro societate” (AgRg no 

AREsp 71.548/SP, 5ª T., rel. Regina Helena Costa, 10.12.2013).

 Nessa mesma linha, o TJ/MT:

 (TJMT/52201419) - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 

PLEITOS QUE VISAM A DESPRONÚNCIA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DELAÇÃO RECÍPROVA QUANTO AO 

AUTOR DOS DISPAROS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA 

ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO 

JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. ART. 5º, 

INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO PELA 

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 

DECISUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. Restando demonstrada a 

materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, não há 

falar em desconstituição da sentença de pronúncia. A sentença que 

pronuncia o réu representa mero juízo de admissibilidade do pleito 

acusatório, devendo prevalecer, nessa fase, o princípio in dubio pro 

societate, sob pena de se invadir a competência constitucional do tribunal 

do júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d” da Constituição 

Federal. Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as 

circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo 

nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do tribunal do 

júri o pleno exame dos fatos da causa. Recursos desprovidos. (TJMT; RSE 

40536/2014; Sinop; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 03/09/2014; DJMT 

08/09/2014; Pág. 57).

O “caput” do art. 413 do CPP dispõe: “O juiz, fundamentadamente, 

pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da 

existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Nesse sentido:

(TJMG/89038890) - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. 

DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDAE. PROVA DA MATERIALIDADE E 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DECOTE 

DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade 

da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e 

da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, resta 

ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre mérito dos delitos dolosos 

contra a vida. Por não se constatar nos autos quaisquer das situações 

previstas no art. 415 CPP, não há que se falar em absolvição sumária do 

recorrente. Na fase de pronúncia, o decote de qualificadoras somente é 

permitido nas hipóteses de serem as mesmas manifestamente 

improcedentes. (TJMG; RSE 1.0153.16.000908-7/001; Rel. Des. Fernando 

Caldeira Brant; Julg. 16/11/2016; DJEMG 23/11/2016).

Feitos tais esclarecimentos e passando à analise dos elementos 

apresentados durante a primeira fase do rito escalonado previsto para a 

apuração dos crimes contra a vida, verifico que não há dúvidas com 

relação a ocorrência do crime de homicídio contra a vítima Manoel 

Combóta, demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fl. 06, exame 

de corpo de delito de fls.09/10, auto de exibição e apreensão da arma do 

crime (fl.30) e provas testemunhais produzidas durante a instrução 

processual.

Portanto, irrefutável a materialidade do homicídio.

 Com relação aos indícios de autoria, ressalto que os elementos colhidos 

durante a instrução processual (fase administrativa e judicial) apontam 

que o processado em tela, fazendo uso de uma arma de fogo, disparou 

um tiro que atingiu a vítima nas regiões carotideana, supraclavicular, 

infraclavicular e torácica, causando a morte.

 Pois bem, diante dos fatos acima, a pronúncia pelo crime de homicídio é 

medida que se impõe.

Com relação à qualificadora por agir à traição, verifico que a mesma deve 

ser admitida frente aos subsídios apresentados. Nessa seara, assinalo 

que as argumentações do MPE não se encontram completamente 

desvinculadas das provas trazidas ao bojo do caderno processual, pois 

consta que o réu se ocultou do lado de fora do bar para atirar, motivo pelo 

qual não as afasto nesta oportunidade, reservando o julgamento para os 

juízes competentes.

Com relação a este tema, trago à baila os julgados do TJ/MT:

 (TJMT/52280368) - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME 

TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º I E IV, DO CP. 1. PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO- IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 2. PLEITO DE 

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS I E IV DO § 2º DO 

ART. 1 21. I MPOS SIB ILIDA DE. QUAL IFICA DORAS NÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ELEMENTOS EXISTENTES NOS 

AUTOS, INDICANDO QUE A MATÉRIA DEVE SER DECIDIDA PELO 

CONSELHO DE SENTENÇA RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A competência para o julgamento de 

crimes dolosos contra a vida é atribuída ao Conselho de Sentença, 

conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. 

Cabe ao tribunal do júri decidir acerca das versões divergentes 

apresentadas nos autos, uma vez, que a sentença de pronúncia consiste 

em mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo, nessa fase, a 

dúvida ser interpretada a favor da sociedade. 2. A configuração das 

qualificadoras previstas no art. 121, §2º I e IV do CP devem ser mantidas, 

ante a existência de indícios mínimos para a sua incidência. (TJMT; RSE 

125388/2016; Araputanga; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 

26/10/2016; DJMT 07/11/2016; Pág. 176).

Posto isso, respeitando entendimentos contrários e constatando a 

presença da materialidade e de indícios de autoria, PRONUNCIO O 

ACUSADO LUIZ LOURENÇO DOS SANTOS, COMO INCURSOS NAS 

SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, IV (TRAIÇÃO), DO CÓDIGO PENAL.

 Preclusa a decisão de pronúncia, desde já, nos termos do art. 422 do 

CPP, determino a intimação das partes para, em cinco dias, apresentarem 

rol das testemunhas que irão depor em plenário, até máximo de cinco, 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 799-74.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Durski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Postiglione 

Buhrer - OAB:PR 25.633

 Vistos em cooperação,

 Incluam-se os dados do advogado no acusado no Apolo para as 

intimações.
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 Após, intimem-se as partes para, em cinco dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, nos termos do art. 422 do CPP.

 Na sequência, em razão do feito se encontrar inserido na meta 02, 

venham conclusos com urgência para a designação da data do 

julgamento.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1098-75.2011.811.0091

 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: Mauro Aparecido Puglieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto e Melchior LTDA, Melchior Sezar 

Favetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro, opostos por Mauro Aparecido 

Pugliesi em face de Jacinto e Melchior Ltda., neste ato representado por 

Melchior Sezar Favetti.

Defiro a produção do depoimento pessoal e testemunhal formulado pelo 

embargante.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de agosto de 

2018, às 13h30.

Intimem-se as partes, na forma do artigo 270 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, e art. 422 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para comparecerem à audiência, 

sob pena de confissão.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

dias, a contar da intimação.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que residirem 

em Comarca diversa.

No que tange à prova pericial, intime-se o embargante para que justifique a 

necessidade da prova, bem como para especificar o tipo de perícia 

necessária, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41260 Nr: 999-08.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto e Melchior LTDA, Melchior Sezar Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o contrato de fls. 49/50 não possuem as mesmas 

partes da presente ação de execução, não sendo, portanto, documento 

válido e apto para sua homologação dando fim ao feito, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos a minuta do acordo 

devidamente assinado pelas partes.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72021 Nr: 1861-03.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 72021 - Autos n. 1861-03.2016.811.0091.Vistos em correição. 

Trata-se de pedido de dispensa de jurado formulado por MÁRIO SÉRGIO 

DO NASCIMENTO, alegando, em síntese, possuir compromisso 

previamente agendado, motivo pelo requer sua dispensa da composição 

do quadro de jurados.O pedido veio instruído com documento de fls. 

454/456.É o relatório.Decido.O pedido de dispensa do corpo de jurados 

não pode prosperar.Em que pese a argumentação trazida pelo requerente, 

entendo não haver comprovação nos autos de justo motivo que o 

impossibilite de ser jurado e de comparecer ao Tribunal do Júri 

designado.Com efeito, nos termos do artigo 434 e seguintes, do Código de 

Processo Penal, o serviço do Júri é obrigatório, só estando isentos os 

maiores de sessenta anos que não queiram participar e os que a lei 

expressamente prevê essa situação. .”Assim, tal qual o serviço eleitoral, o 

serviço do júri é obrigatório, só ficando isentas as pessoas nas condições 

definidas pela lei.Com efeito, INDEFIRO por falta de justo motivo, devendo o 

requerente comparecer à Sessão de Julgamento designada, sob as penas 

da Lei.Intime-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 26 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65474 Nr: 1335-07.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Bento Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 09 de agosto de 2018 ás 

14:10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69619 Nr: 318-62.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cavallari Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albina Maria dos Anjos - 

OAB:PR 13619, Jose Roberto dos Santos - OAB:PR 10164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69619 – Autos n. 318-62.2016.811.0091

Decisão

Vistos em correição.

Peticiona o demandante requerendo a reconsideração do r. despacho de 

fls.241 afirmando que o feito encontra-se em fase de designação de 

audiência, pois os atos de citação do réu, contestação, impugnação e 

especificação de provas a serem produzidas já teriam sido praticados no 

juízo de Marilândia do Sul/PR.

Afirma que este juízo ao receber os autos oriundos daquela comarca, 

recebeu a petição e determinou a citação do INSS para contestar o feito, 

bem como deferiu-se os benefícios da gratuidade da justiça em favor do 

autor (fls.241).

É a síntese.

Decido.

Ao acolher a alegação de incompetência absoluta, tem o juiz de declinar 

os autos para o juízo que entenda competente (art. 64, CPC), sendo-lhe 

vedado extinguir o processo, devendo, pois, ser determinada a remessa 

ao juízo competente.

In casu, o juízo de Marilândia do Sul/PR declarou sua incompetência 

absoluta para atuar no feito às fls.235. Em que pese se tratar de 

incompetência absoluta, entendo que a prestação jurisdicional será melhor 

ofertada com aproveitamento dos atos dos atos praticados, inclusive da 

petição inicial, contestação e impugnação.

Nessa senda, acolho a manifestação da parte e RECONSIDERO o 
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despacho de fls. 241. Com efeito, designo audiência de instrução para o 

dia 31/08/2018 às 16h.

Assim sendo, intime-se e cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69280 Nr: 106-41.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 106-41.2016.811.0091 - Código 69280

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 09 de agosto de 2018 ás 

17h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69276 Nr: 102-04.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 102-04.2016.811.0091 - Código 69276

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 09 de agosto de 2018 ás 

16h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72313 Nr: 183-16.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 183-16.2017.811.0091 - Código 72313

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 09 de agosto de 2018 ás 

16h20.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72266 Nr: 145-04.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Maria Albring

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 145-04.2017.811.0091 - Código 72266

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 09 de agosto de 2018 ás 

15h40.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72538 Nr: 303-59.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurde Cseslikoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, MAURICIO 

DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 303-59.2017.811.0091 - Código 72538

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de agosto de 2018 ás 

14h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75998 Nr: 331-90.2018.811.0091

 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: Aldina Zanrosso - ME, Aldina Zanrosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75998 - Autos n. 331-90.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a requerente não apresentou os 

documentos constantes nos incisos VI, VII e VIII, do § 1º, art. 16, da 

Portaria nº 32/2017/DF/NMV.

Assim, intime-se o autor, para no prazo de 24 horas juntar os documentos 

acima citados, sob pena de indeferimento do pedido.
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Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65979 Nr: 1730-96.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Piovesan, Cícero Ferreira de Oliveira, 

Aparecido Pedro Mendes, Josias Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 Autos n. 1730-96.2014.211.811.0091 – Código 65979

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 07 de agosto de 2018 ás 

18h20.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65542 Nr: 1395-77.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sena de Castro, Luiz Claudio de 

Moraes Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Autos n. 1395-77.2014.211.811.0091 – Código 65542

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 07 de agosto de 2018 ás 

17h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65963 Nr: 1715-30.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Autos n. 1715-30.2014.211.811.0091 – Código 65963

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 07 de agosto de 2018 ás 

15h40.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34614 Nr: 664-28.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Belila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de agosto de 2018 às 

14h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69496 Nr: 240-68.2016.811.0091

 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 Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69496 – Autos n. 240-68.2016.811.0091

Vistos em correição.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pela parte requerente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do requerido por meio dos sistemas 

Bacenjud e Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, intime-se o autor para requerer 

o que de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70353 Nr: 746-44.2016.811.0091

 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 Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Ribeiro, Lourdes Rodrigues Cosme 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70353 – Autos n. 746-44.2016.811.0091

Vistos em correição.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pela parte requerente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do requerido por meio dos sistemas 

Bacenjud e Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.
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Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, intime-se o autor para requerer 

o que de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75375 Nr: 1978-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFdS, NBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75375 - Autos n. 1978-57.2017.811.0091.Vistos em 

correição.Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de Tutela Antecipada 

Inaudita Altera Pars, proposta por VILMA FLORENCIO DE SOUZA e 

NELSON BENTO ALVES em desfavor de CAMILA LOPES NOGUEIRA, 

CONCEDO a guarda provisória de LAYNARA NOGUEIRA BENTO aos avós, 

ora requerentes, VILMA FLORENCIO DE SOUZA e NELSON BENTO 

ALVES.Com relação ao pedido de regulamenta visitas, deixo para fixar 

quando da audiência de conciliação.Por oportuno, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 08/08/2018 às 14:30.Cite-se a parte requerida (art. 

247, I, CPC), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à 

audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), acompanhada de advogado, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.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 dos autores 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).Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC).Por derradeiro, 

desde já, determino a realização do estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar, na casa dos autores, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) 

dias para juntada do relatório aos autos.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 26 

de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73421 Nr: 897-73.2017.811.0091

 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: Laudileno Cleber Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outros, José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73421 - Autos n. 897-73.2017.811.0091

Código 73422 - Autos n. 898-58.2017.811.0091

Código 73423 - Autos n. 899-43.2017.811.0091

Código 73424 - Autos n. 900-28.2017.811.0091

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça dando conta de que 

somente intimou a parte requerida da decisão liminar, não havendo tempo 

hábil para cumprimento integral da ordem de reintegração de posse, bem 

como a notícia por parte dos requerentes de que a decisão liminar não foi 

devidamente cumprida, certifique o sr. Meirinho sobre o fiel cumprimento 

da decisão.

Caso ainda não tenha sido procedida a reintegração da posse, deverá 

promovê-la nos termos da limar já deferida, valendo-se de auxílio policial, 

se necessário.

Já tendo havido a reintegração e novo esbulho, certifique o meirinho.

Em caso de resistência no cumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 

5.000 (cinco mil reais) em cada processo até o limite de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) em cada um deles.

No mais, deixo de exercer juízo de retratação no feito n. 73421 em razão 

do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que não foram juntadas de 

cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua 

interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso (art. 

1.018).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73422 Nr: 898-58.2017.811.0091

 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: Elson Inacio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outros, José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73421 - Autos n. 897-73.2017.811.0091

Código 73422 - Autos n. 898-58.2017.811.0091

Código 73423 - Autos n. 899-43.2017.811.0091

Código 73424 - Autos n. 900-28.2017.811.0091

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça dando conta de que 

somente intimou a parte requerida da decisão liminar, não havendo tempo 

hábil para cumprimento integral da ordem de reintegração de posse, bem 

como a notícia por parte dos requerentes de que a decisão liminar não foi 

devidamente cumprida, certifique o sr. Meirinho sobre o fiel cumprimento 

da decisão.

Caso ainda não tenha sido procedida a reintegração da posse, deverá 

promovê-la nos termos da limar já deferida, valendo-se de auxílio policial, 

se necessário.

Já tendo havido a reintegração e novo esbulho, certifique o meirinho.

Em caso de resistência no cumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 

5.000 (cinco mil reais) em cada processo até o limite de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) em cada um deles.

No mais, deixo de exercer juízo de retratação no feito n. 73421 em razão 

do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que não foram juntadas de 

cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua 

interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso (art. 

1.018).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73423 Nr: 899-43.2017.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Laudenor Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outros, José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73421 - Autos n. 897-73.2017.811.0091

Código 73422 - Autos n. 898-58.2017.811.0091

Código 73423 - Autos n. 899-43.2017.811.0091
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Código 73424 - Autos n. 900-28.2017.811.0091

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça dando conta de que 

somente intimou a parte requerida da decisão liminar, não havendo tempo 

hábil para cumprimento integral da ordem de reintegração de posse, bem 

como a notícia por parte dos requerentes de que a decisão liminar não foi 

devidamente cumprida, certifique o sr. Meirinho sobre o fiel cumprimento 

da decisão.

Caso ainda não tenha sido procedida a reintegração da posse, deverá 

promovê-la nos termos da limar já deferida, valendo-se de auxílio policial, 

se necessário.

Já tendo havido a reintegração e novo esbulho, certifique o meirinho.

Em caso de resistência no cumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 

5.000 (cinco mil reais) em cada processo até o limite de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) em cada um deles.

No mais, deixo de exercer juízo de retratação no feito n. 73421 em razão 

do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que não foram juntadas de 

cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua 

interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso (art. 

1.018).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66999 Nr: 425-43.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSC, RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itamar Lima da Silva - 

OAB:14.828

 Código 66999 – Autos n. 425-43.2015.811.0091

Vistos em correição.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público à fl. 36v.

Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 dias.

Com o decurso do prazo, dê-se nova vista ao Ministério Público para se 

manifestar no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37352 Nr: 468-87.2009.811.0091

 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: LCdSC, RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILdS, ALdS, NMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itamar Lima da Silva - 

OAB:14.828

 Código 37352 – Autos n. 468-87.2009.811.0091

Vistos em correição.

Inicialmente, cumpra-se o determinado à fl. 165.

Ademais, intimem-se as partes para requererem o que de direito no prazo 

de 05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73712 Nr: 1037-10.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Porfírio de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Nicola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO 

pleiteada, pelos fundamentos acima expostos. Cite-se o requerido, nos 

termos do art. 306 do CPC, para contestar em 05 (cinco) dias, 

indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pelo requerente caso não seja 

contestada.Atente-se o requerente para o disposto no art. 308 do 

CPC.Nova Monte Verde, 26 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76072 Nr: 387-26.2018.811.0091

 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: Sirlei Tibes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova 

Bandeirantes - MT, Secretário de Administração do Município de Nova 

Bandeirantes, Secretário de Educação do Município de Nova Bandeirantes, 

Presidente da Comissão de Atribuição do Processo Seletivo Simplificado 

02/2017

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Manfroi da Rosa - 

OAB:MT 6.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não constatada, na espécie, prova, de plano, da relevância 

dos fundamentos invocados, aptos a autorizar a concessão da medida 

liminar pleiteada pela impetrante, INDEFIRO, por ora, A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada.Notifiquem-se as autoridades apontadas como 

coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via 

apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 

dias, preste as informações.Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.Findo o 

prazo acima fixado, remetam-se os autos ao Ministério Público, para 

manifestação no prazo de 10 dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75034 Nr: 1799-26.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Marciano de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75034 - Autos n. 1799-26.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que não foi atribuído o correto valor à 

causa. Conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da 

causa deverá corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte.

Desta forma, intime-se o requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial, atribuir valor correto à causa, devendo 

recolher as custas devidas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75956 Nr: 305-92.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Morais Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75956 – Autos n. 305-92.2018.811.0091.

 Vistos em correição.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e artigo 

320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, porquanto a os 

exames médicos apresentados não declinam a incapacitação absoluta 

para o trabalho, não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de 

probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75868 Nr: 246-07.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentino Alves Amâncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:OAB/ MT 15523-O, Quebio da Silva Alves - OAB:MT 23.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75868 – Autos n. 246-07.2018.811.0091.

 Vistos em correição.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72564 Nr: 323-50.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, NARJARA 

ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928

 Código 72564 - Autos n. 323-50.2017.811. 0091.

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória Litigiosa de Reconhecimento de União 

Estável c/c Dissolução, Partilha de Bens, Danos Morais, Alimentos 

Provisórios e Tutela de Urgência, proposta por MARIA VAZ ALENCAR em 

desfavor de RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA, todos qualificados nos autos.

As partes são legítimas e estão regularmente representadas, não havendo 

nulidades a serem declaradas ou questões processuais a serem 

apreciadas nesta oportunidade, pelo que dou o feito por saneado.

Para a solução do mérito da causa, entendo necessária a designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

agosto 2018, às 13h30.

Intimem-se as partes, na forma do artigo 270 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, e art. 422 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para comparecerem à audiência, 

sob pena de confissão.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

dias, a contar da intimação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75948 Nr: 299-85.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Golveia Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75948 - Autos n. 299-85.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos em correição.

O art. 798, I, b, do Código de Processo Civil determina que o credor ao 

requerer a execução, deverá instruí-la com o demonstrativo de débito 

atualizado até a data da propositura da ação.

Desta forma, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, emendar à 

inicial, devendo juntar aos autos o demonstrativo de débito atualizado, bem 

como recolher as custas devidas, conforme certidão de fl. 17, sob pena 

de indeferimento da inicial e cancelamento na distribuição.

Decorrido o prazo sem providências do exequente, certifique-se e façam 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 358-73.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clava Forte Brasil Industria e Comercio de Madeiras 

LTDA-ME, Rosinaldo Cavalcante de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76037 - Autos n. 358-73.2018.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Acerca do teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher o valor das custas e taxas judiciárias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76249 Nr: 506-84.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76249 – Autos n. 506-84.2018.811.0091.

 Vistos em correição.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial da requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 23 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65493 Nr: 1354-13.2014.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainoldo Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Borges da Silva Back

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 65493 – Autos n. 1354-13.2014.811.0091

DECISÃO

Vistos em correição.

Antes de analisar o pedido de desistência do feito, comprovem as partes o 

pagamento do imposto de transmissão a título de morte (ITCMD) e juntada 

aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda 

Pública (art. 654, CPC) no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65207 Nr: 1120-31.2014.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainoldo Back, Evelina Martenda Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vilmar Back

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65207 – Autos n. 1120-31.2014.811.0091

DECISÃO

Vistos em correição.

Antes de analisar o pedido de desistência do feito, comprovem as partes o 

pagamento do imposto de transmissão a título de morte (ITCMD) e juntada 

aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda 

Pública (art. 654, CPC) no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-58.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CESAR LEONARDI (REQUERIDO)

ELISANGELA CRISTINA RIBEIRO LEONARDI (REQUERIDO)

NILMO PIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010059-58.2014.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE CARLOS FERREIRA 

REQUERIDO: ELISANGELA CRISTINA RIBEIRO LEONARDI, ADRIANO 

CESAR LEONARDI, NILMO PIRES DOS SANTOS Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde a 

distribuição dos autos, DETERMINO a intimação da parte autora/exequente 

para informar se possui interesse no prosseguimento do feito, bem como 

para dar efetivo impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde-MT, 26 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-64.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010024-64.2015.8.11.0091 REQUERENTE: NILSON PAULINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em Regime de Cooperação. 

Considerando o lapso temporal decorrido desde a distribuição dos autos, 

DETERMINO a intimação da parte autora/exequente para informar se 

possui interesse no prosseguimento do feito, bem como para dar efetivo 

impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde-MT, 26 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-73.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NOE ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010047-73.2016.8.11.0091 REQUERENTE: NOE ROMAO REQUERIDO: 

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO Vistos em Regime de Cooperação. 

Considerando o lapso temporal decorrido desde a distribuição dos autos, 

DETERMINO a intimação da parte autora/exequente para informar se 

possui interesse no prosseguimento do feito, bem como para dar efetivo 

impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde-MT, 26 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-20.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MIGUEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS A DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010079-20.2012.8.11.0091 EXEQUENTE: CLAUDINEI MIGUEL DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MARCOS A DA SILVA - ME Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde a 

distribuição dos autos, DETERMINO a intimação da parte autora/exequente 

para informar se possui interesse no prosseguimento do feito, bem como 

para dar efetivo impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde-MT, 26 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-07.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO VENZER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010000-07.2013.8.11.0091 REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARINALDO VENZER DE OLIVEIRA Vistos em 

Regime de Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde a 

distribuição dos autos, DETERMINO a intimação da parte autora/exequente 

para informar se possui interesse no prosseguimento do feito, bem como 

para dar efetivo impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde-MT, 26 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-23.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010083-23.2013.8.11.0091 REQUERENTE: PEDRO LARA DOS SANTOS 

REQUERIDO: GIVANILDO CAMPOS Vistos em Regime de Cooperação. 

Considerando o lapso temporal decorrido desde a distribuição dos autos, 

aliado ao fato de o mesmo estar paralisado há mais de 03 (três) anos, 

DETERMINO a intimação da parte autora/exequente para informar se 

possui interesse no prosseguimento do feito, bem como para dar efetivo 

impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-83.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CORREIA DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABINO RIBEIRO SOARES NETO OAB - MT0010861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MESSIAS PEREIRA DE AGUILAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT0008358A (ADVOGADO)

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVAN RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010079-83.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: ROBERTO CORREIA DE 

SANTANA EXECUTADO: JOSE MESSIAS PEREIRA DE AGUILAR Vistos em 

Regime de Cooperação. Considerando que o feito tramita há mais de 04 

(quatro) anos sem qualquer efetividade, DETERMINO a intimação das 

partes para informarem se possuem interesse no prosseguimento do feito, 

no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção dos autos sem 
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resolução do mérito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010150-85.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALEX CRESTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO QUINELLATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010150-85.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: MICHEL ALEX CRESTANI 

EXECUTADO: SERGIO QUINELLATO Vistos em Regime de Cooperação. 

INTIME-SE a parte exequente para atualizar o débito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-28.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMO PIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALINA ALMEIDA BARBOSA EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ANGELICA DE ARAUJO CLEMENTINO OAB - RO0004722S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010061-28.2014.8.11.0091 REQUERENTE: JOSE CARLOS FERREIRA 

REQUERIDO: ALINA ALMEIDA BARBOSA EPP, NILMO PIRES DOS SANTOS 

Vistos em Regime de Cooperação. INDEFIRO o pedido contido na petição 

de ID nº 5934836 e DETERMINO a intimação da parte autora para 

apresentar o endereço do segundo reclamado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010055-55.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO ULCHAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JOSE TRAMONTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010055-55.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: JOSE INOCENCIO ULCHAK 

EXECUTADO: ALVARO JOSE TRAMONTIN Vistos em Regime de 

Cooperação. INDEFIRO o pedido retro e DOU A ULTIMA OPORTUNIDADE à 

parte exequente para dar efetivo prosseguimento ao feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-41.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CASSIANO BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010140-41.2013.8.11.0091 EXEQUENTE: JUNIOR CASSIANO BORGES 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos em Regime de Cooperação. Recebo o presente cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada para pagar, em 15 (quinze) dias, o 

valor de R$ 8.631,80 (oito mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta 

centavos), nos termos do artigo 523, do NCPC, sob pena de aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) do valor devido. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 

2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-64.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INES COLPANI OAB - PR72439 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADO MENDONCA - DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010132-64.2013.8.11.0091 REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

REQUERIDO: ATACADO MENDONCA - DISTRIBUICAO Vistos em Regime de 

Cooperação. Recebo o presente cumprimento de sentença. Intime-se a 

parte executada para pagar, em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 8.830,03 

(oito mil oitocentos e trinta reais e três centavos), nos termos do artigo 

523, do NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) do 

valor devido. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Monte Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz 

de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-32.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010095-32.2016.8.11.0091 REQUERENTE: ELIANE FERNANDES 

REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Cooperação. 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as no prazo de 05 (cinco) dias, ou se concordam 

com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o silêncio será 

interpretado como anuência tácita para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 679 de 793



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-63.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010091-63.2014.8.11.0091 EXEQUENTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: JOSE MARCIO DE SOUZA VISTOS ETC. INDEFIRO o pedido 

retro haja vista ser ônus da parte diligenciar no sentido de localizar bens 

passíveis de penhora. Desta forma, não tendo o executado cumprido com 

o determinado da decisão retro, DETERMINO o arquivamento do feito com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-48.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010092-48.2014.8.11.0091 EXEQUENTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: JOSE GOMES DA SILVA FILHO VISTOS ETC. INDEFIRO o 

pedido retro, haja vista ser ônus da parte localizar bens passíveis de 

penhora e DETERMINO a intimação da parte exequente para dar efetivo 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, 

parágrafo 4º, da Lei 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-19.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALESSANDRO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO TOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010027-19.2015.8.11.0091 REQUERENTE: RICARDO ALESSANDRO 

MIRANDA REQUERIDO: RAIMUNDO TOSO Vistos em Regime de 

Cooperação. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as no prazo de 05 (cinco) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o 

silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010083-91.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO MOURA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOUVEA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010083-91.2011.8.11.0091 EXEQUENTE: EDINALDO MOURA LOPES 

EXECUTADO: ANTONIO GOUVEA DOS SANTOS Vistos em Regime de 

Cooperação. Considerando o lapso temporal decorrido desde a 

distribuição dos autos, DETERMINO a intimação da parte autora/exequente 

para informar se possui interesse no prosseguimento do feito, bem como 

para dar efetivo impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte Verde-MT, 27 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-67.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GENIVALDO CONRADO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON BATISTA GODOI (REQUERIDO)

ANDERSON BARBOSA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010050-67.2012.8.11.0091 REQUERENTE: JOAO GENIVALDO CONRADO 

DE SA REQUERIDO: MILTON BATISTA GODOI, ANDERSON BARBOSA 

PINTO Vistos em Regime de Cooperação. Considerando o lapso temporal 

decorrido desde a distribuição dos autos, DETERMINO a intimação da parte 

autora/exequente para informar se possui interesse no prosseguimento do 

feito, bem como para dar efetivo impulsionamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde-MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36494 Nr: 949-84.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - Advocacia Rosangela Ines 

Colpani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela dos Reis Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36494 – Autos n. 949-84.2008.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido 

às fl. 35.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

9.086,16 – fl. 36), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de valores 

on-line for positiva, converta-se em penhora os valores eventualmente 

bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação devendo 

intimar o devedor a comparecer à audiência, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX, Lei n. 9.099/95), por escrito ou verbalmente, tudo 

nos termos do § 1º, do art. 53, da Lei n. 9.099/95.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso sejam infrutíferas as diligências de constrição de créditos via 

SISBACEN, intime-se a parte Credora para manifestação em 5 dias, 
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requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-04.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO RIO BRANCO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDY JESSICA B. DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010028-04.2015.8.11.0091 REQUERENTE: ESCRITORIO RIO BRANCO 

EIRELI - ME REQUERIDO: SINDY JESSICA B. DE CARVALHO S E N T E N Ç 

A Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os 

autos verifico que, instada a se manifestar, a parte autora limitou-se a, 

mais uma vez, acostar pedidos que em nada impulsionam a lide, mantendo 

o feito paralisado da mesma forma com que vem se arrastando há anos, 

demonstrando o total descaso com o feito. Consigno que 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). Neste sentido, a 

negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção do 

processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o desinteresse da parte autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 

1º, da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do feito sem prévia intimação 

pessoal da parte. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-14.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA APARECIDA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C VIEIRA - ELETRO - ME (REQUERIDO)

CHRIZYANE VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010006-14.2013.8.11.0091 REQUERENTE: CENIRA APARECIDA DE MELO 

REQUERIDO: CHRIZYANE VIEIRA, C VIEIRA - ELETRO - ME S E N T E N Ç A 

Vistos em Regime de Cooperação. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. A extinção do 

feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Vejamos. 

Compulsando os autos verifico que, até a presente data, o requerido não 

foi citado, oportunidade em que a parte autora requereu sua citação via 

edital e a remessa do feito para a Justiça Comum. Todavia, nos termos do 

artigo 2º da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais Cíveis 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, os quais não coadunam com o instituto 

da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no artigo 

18, § 2º, da referida lei. Vale consignar que, diante da dificuldade de se 

encontrar o requerido, a parte autora sempre teve em seu favor a 

possibilidade de ajuizar ação em uma das varas cíveis desta Comarca, de 

forma que resta afastada qualquer alegação de negativa de prestação 

jurisdicional. Neste sentido, é entendimento jurisprudencial: “EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. 

FRUSTRADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DA REQUERIDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. REGRA 

ESPECÍFICA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/99. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do exposto, resolve esta 

Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhece do recurso e, no 

mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto.” [1] Consigno, 

por fim, a impossibilidade de remessa do feito no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, de modo que a extinção dos autos é medida que se 

impõe. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95 e 485, III do NCPC. Considerando o que 

preceitua os artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Regime de Cooperação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-53.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE MANTELI PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010070-53.2015.8.11.0091 REQUERENTE: GIANE MANTELI PEREIRA 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO SENTENÇA Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Em análise aos autos, verifico que as partes informaram que foi 

entabulado acordo, conforme se denota dos autos. Assim, o artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC postula quanto à resolução do processo 

quando as partes transigirem, hipótese que coaduna ao caso “sub 

examine”. Desta forma, ante à informação de que as partes transigiram, 

hei por bem homologar o acordo entabulado entre as partes. D I S P O S I T 

I V O Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o 

ACORDO entabulado entre as partes para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos. Por consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 27 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-26.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON BRAGA KISTNER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIRENE MENIN OAB - MT0018421A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 
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DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010087-26.2014.8.11.0091 EXEQUENTE: ALEX GARCIA DA SILVA 

EXECUTADO: EVERTON BRAGA KISTNER S E N T E N Ç A Vistos em 

Regime de Cooperação. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos verifico 

que, instada a se manifestar, a parte autora deixou decorrer o prazo para 

se manifestar nos autos ou sequer foi encontrada no endereço 

anteriormente informado, demonstrando o total descaso com o feito. 

Consigno que 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). Neste 

sentido, a negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o desinteresse da parte autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 

1º, da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do feito sem prévia intimação 

pessoal da parte. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 25 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 53753 Nr: 1013-36.2014.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamenrindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Guareschi, Alda Pereira Ramos 

Guareschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:SP/232.070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Ernane Pohlmann - 

OAB:12033/GO

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE 

REF. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 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:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que proceda 

com a complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais), conforme certidão de 

ref: 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 58358 Nr: 485-31.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA, BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 10 DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À 

EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO CONFORME REQUERIDO NA REF. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 62804 Nr: 779-49.2017.811.0107

 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: SILVEIRA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN JOSÉ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 60675 Nr: 1655-38.2016.811.0107

 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): AURIVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA - ME, LUIZ HENRIQUE WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA DE REF. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 55065 Nr: 424-10.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA DE REF. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 63371 Nr: 1743-55.2013.811.0051

 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: MARCIO MALAGI PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT, VALDENIR 

JOSE DOS SANTOS, GRACIELE FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 56683 Nr: 1095-33.2015.811.0107

 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
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 PARTE AUTORA: MOACIR BRUNORO, ADRIANE FROEDER BRUNORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 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 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS INFORMAÇÕES DE REF. 28, 

PROVIDENCIANDO O NECESSÁRIO, BEM COMO, REQUEIRA O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 406-57.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BRUNO CRESTANI, EMOVERE 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO BRUNO CRESTANI, Cpf: 

81374585149, brasileiro(a), Telefone 66 3531 0563 e atualmente em local 

incerto e não sabido EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, CNPJ: 10936240000156. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública, onde consta que 

agentes públicos ambientais se deslocaram até a propriedade dos 

requeridos denominada fazenda São Lourenço III, onde constataram o 

desmatamento de 346 hectares de floresta objeto de plano de exploaração 

florestal em desacordo com a licença concedida.

Despacho/Decisão: Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no art. 273, caput e inciso I, do Código de Ritos, 

defiro a antecipação da tutela anelada para o fim de determinar que os 

demandados FERNANDO BRUNO CRESTANI e EMOVERE 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ambos qualificado nos 

autos) se abstenham de desmatar/explorar, de qualquer forma, áreas de 

mata relativas ao plano de exploração florestal n. 537-2011, existentes na 

propriedade rural (Fazenda São Lourenço III, Zona Rural, no município de 

Nova Ubiratã/MT), em desacordo com a licença ambiental concedida; e 

protocolizem, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao IBAMA, o 

Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o 

ambiente degradado, objeto da presente actio, com multa diária de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente 

decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no 

ordenamento jurídico pátrio.Citem-se os requeridos, para, querendo, 

responder, no prazo legal, nos termos do art. 297, CPC.Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 285 e 319, 

CPC).Notifique-se o representante do Parquet.Intime-se.Expeça-se o 

necessário, com a urgência que o caso requer.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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 27 de março de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 277-52.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO CRESTANI, Cpf: 

20393555968, Rg: 828.688, Filiação: Maria de Lurdes Perecin Crestani, 

data de nascimento: 17/12/1951, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública, onde consta que em 

agentes ambientais se deslocaram até a propriedade do requerido 

denominada fazenda desejado, onde constataram o desmatamento de 

306,311 hectares de floresta nativa sem a necessária autorização ou 

licença do órgão ambiental competente.

Despacho/Decisão: Código nº 50910.Vistos etc.,Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AMBIENTAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO, 

proposta pelo Ministério Público Estadual, em face de Leonardo Crestani, 

tendo em vista o apurado nos autos do processo administrativo nº 

02013.000527/2012-62 do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis (IBAMA) encaminhados ao Ministério Público, no 

qual foi constatado que os agentes do IBAMA verificaram que na 

“Fazenda Desejado”, de propriedade do requerido, houve o desmatamento 

de 306,311 há de floresta nativa sem a prévia licença ambiental. Diante de 

tais fatos o Ministério Público pugnou pelo deferimento de liminar 

determinando que o requerido se abstenha de realizar desmate de ares de 

floresta nativa em sua propriedade, a não ser que tenha 

licença/autorização para tanto emitida pelos órgãos competentes, bem 

como, que seja desde já seja o requerido obrigado a apresentar no IBAMA 

o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), visando à 

recomposição do ambiente desmatado irregularmente através de 

reflorestamento, utilizando-se de plantas nativas e típicas da região.Ao 

final postulou, dentre outros, a fixação definitiva das obrigações de fazer 

perquiridas em sede de tutela antecipada, bem como pugnou pela 

condenação do requerido ao apagamento de danos materiais e morais 

causados, utilizando como fundamento o artigo 13 da Lei 7.347/85.Juntou 

os documentos de fls. 18/490. É o relato.Decido. Cuida-se de Ação Civil 

Pública, na qual o Ministério Público aduz que houve desmatamento ilegal 

na propriedade do requerido, conforme constatado pelo IBAMA, que 

instaurou o processo administrativo, cuja cópia instruiu a inicial, 

requerendo concessão de medida liminar para o fim de obrigar o requerido 

a não fazer novos desmatamentos sem as prévias licenças ambientais 

necessárias, bem como obrigá-lo a apresentar PRADE ao IBAMA, visando 

o reflorestamento da área depredada com árvores pertencentes às 

espécies de vegetação nativa, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária 

de R$3.000,00 (três mil reais). É possível a concessão de liminar em Ação 

Civil Pública, uma vez que o artigo 12 da Lei 7.347/85 assim versa:Art. 12. 

Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, 

em decisão sujeita a agravo.Ademais, em análise detida do feito verifico 

que estão presentes todos os elementos necessários à concessão de 

medida liminar, pois restam preenchidos todos os requisitos do artigo 273 

do Código de Processo Civil, além do que o caso sob análise se enquadra 

perfeitamente nos ditames do parágrafo segundo do artigo 461 do mesmo 

Codex, abaixo transcrito:Art. 461. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento:§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A 

medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada.(grifamos)Não suficiente, a Lei 7.347/85 determina 

que:Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da 

atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de 
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execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 

suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do 

autor.Resta comprovado, para análise sumária do feito, a ilegalidade nas 

condutas do requerido, consistentes no juízo de verossimilhança das 

alegações postas pelo autor, tendo em vista todo o conteúdo do processo 

administrativo do IBAMA nº 02013.000527/2012-62.É evidente a 

possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação 

em caso de persistência da situação noticiada nos autos, consistente, 

principalmente, em danos ao meio ambiente, decorrentes do desmatamento 

e a não recuperação da área degradada.Destarte, restam caracterizados 

os requisitos que ensejam a concessão da liminar perquirida pelo 

Ministério Público, quais sejam: a plausibilidade do direito apresentado pelo 

órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos trazidos na 

exordial, e o perigo na demora do desenrolar da lide, ante ao caráter de 

irreparabilidade ou de difícil reparação do dano ambiental perpetrado, o 

que traria ineficácia ao provimento final, impedindo a restauração do direito 

material na sua forma específica.O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem mantido e proferido decisões no sentido de conceder e manter 

a medidas liminares em casos análogos:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE PARALISAÇÃO DE DESMATAMENTO - 

LIMINAR DEFERIDA - COM NOTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DA FUNDAÇÃO 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE- FALTA DE AUTORIZAÇÃO E ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RECURSO IMPROVIDO. Em áreas nas 

quais não houver autorização ou forem classificadas como área de 

preservação, deve ser paralisado o desmatamento, até constatação ou 

autorização para o desmatamento. (TJMT. AI, 21230/2003, DES.JURANDIR 

FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

06/10/2003, Data da publicação no DJE 29/10/2003, grifo nosso).AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - DANO AMBIENTAL - 

DESMATAMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO LIMINAR - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUPREMACIA DO INTERESSE 

DIFUSO - OFÍCIO AO BACEN PARA BLOQUEIO DE FINANCIAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

desmatamento em área rural, sem prévia autorização do órgão 

competente, configura infração ambiental. Impõe-se a concessão da tutela 

antecipada estando devidamente demonstrados os requisitos 

autorizadores da medida. Em face do princípio constitucionalmente 

adotado de precaução e preservação do meio ambiente e estando-se 

diante da supremacia do interesse coletivo difuso sobre o interesse do 

particular, não se pode admitir que a atividade degradante prossiga até o 

julgamento final da ação. (TJMT. AI, 115979/2010, DES.JOSÉ SILVÉRIO 

GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/05/2011, Data 

da publicação no DJE 31/05/2011, grifo nosso).AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – 

TUTELA ESPECÍFICA DEFERIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – 

CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO 

– INEXISTÊNCIA – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE AO STATUS QUO 

ANTE - OBRIGAÇÃO DO CAUSADOR DO DANO – AGRAVO IMPROVIDO. 

Se a ação civil pública está consubstanciada em auto de infração lavrado 

em nome do demandado este deve permanecer no pólo passivo, ainda que 

não seja proprietário da área, tendo em vista que a responsabilidade 

ambiental, na seara civil, fundamenta-se na responsabilidade solidária.É 

assente na jurisprudência que a ação de reparação civil por danos 

causados ao meio ambiente é imprescritível.Configurado o dano ambiental 

e ausente a licença para o desmatamento deve ser mantida a tutela 

específica que determinou a recomposição da área degradada, devendo o 

causador do desmate providenciar o retorno da situação ao status quo 

ante, tratando-se de obrigação legal e não de simples faculdade. (TJMT. 

AI, 31527/2011, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da publicação no 

DJE 25/06/2012, grifo nosso).AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - NECESSIDADE DE REFLORESTAMENTO DA ÁREA - 

AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - ERROR IN 

PROCEDENDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ASTREINTES - CARÁTER 

REPRESSIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se 

tratando de danos ambientais, a responsabilidade é objetiva, motivo que, 

conjuntamente com os princípios da prevenção e precaução, possibilita a 

concessão das tutelas de urgência em favor de toda a sociedade. O dano 

ambiental, dada a sua complexidade, exige mecanismos processuais 

céleres para que a tutela jurisdicional alcance seu objetivo e seja mais 

eficiente, uma vez que deve atuar de maneira a evitar o prolongamento da 

produção do dano. Não há que se falar em nulidade do decisum por error 

in procedendo, se do ato não resultou qualquer prejuízo às partes. A 

fixação de multa vem como caráter repressivo para o cumprimento da 

obrigação. (TJMT. AI, 133130/2009, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/06/2010, Data da 

publicação no DJE 18/06/2010, grifo nosso).Dos julgados acima vale dar 

destaque a fala da i. Desembargadora do TJMT Clarice Claudino da Silva, 

proferida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 133130/2009, 

quando esta aduz que “em se tratando de danos ambientais, a 

responsabilidade é objetiva, motivo que, conjuntamente com os princípios 

da prevenção e precaução, possibilita a concessão das tutelas de 

urgência em favor de toda a sociedade. A reconhecida responsabilidade 

objetiva pelos danos ambientais traz maior fundamentação ao deferimento 

da liminar, pois independentemente de culpa ou não do requerido, 

constatada a depredação ambiental responde este pelos prejuízos 

causados. Neste cerne, verifica-se que foi uma extensa área desmatada 

pelo requerido – 306,311 há de floresta nativa, em sendo direito pétreo, 

previsto Constitucionalmente (art. 225, CF/88), um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, é dever do Poder Judiciário assegurar sua 

preservação.Destarte, por todo o exposto, com fulcro no art. 273 e 461 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando que o 

requerido LEONARDO CRESTANI se abstenha de desmatar (com exceção 

para os casos em que houver as licenças necessárias), depredar de 

qualquer forma, ou causar outros prejuízos ambientais na área de seu 

imóvel rural denominado Fazenda Desejado, localizada na Zona Rural do 

Município de Nova Ubiratã/MT, bem como determino que o requerido 

protocolize, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao IBAMA, o 

Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o 

ambiente degradado, objeto da presente actio.Fixo a multa diária de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para a hipótese de descumprimento de qualquer 

dos dispositivos da presente decisão, sem prejuízo das demais 

cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser 

observado o que dispõe o parágrafo segundo do artigo 12, da Lei 

7347/85.Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo legal, 

nos termos do art. 297, CPC, consignando-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (arts. 285 e 319, do CPC).Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso 

requer.Cumpra-se.Nova Ubiratã/MT, 19 de abril de 2013.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito em Substituição Legal

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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 27 de março de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51264 Nr: 611-86.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, Cpf: 

35348933104, Rg: 507.707, Filiação: Rute Edith Rolemback Zimpel, 

brasileiro(a), casado(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 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública, onde consta que em 

2012 agentes ambientais constataram a ocorrência de desmatamento de 

737,59 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, bem 

como do desmatamento de 23,41 hectares de floresta dentro da área de 

reserva legal, tudo sem licença ambiental, na fazenda Zimpel IV, de 

propriedade do requerido, o que deu ensejo a lavratura do auto de 

infração n° 137712, auto de inspeção n° 165602 e termo de embargo 

214801.

Despacho/Decisão: Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no art. 273, caput e inciso I, do Código de Ritos, 

defiro a antecipação da tutela anelada para o fim de determinar que o 

demandado AIRTON FRANCISCO ZIMPEL (qualificado nos autos) se 

abstenha de desmatar, de qualquer forma, áreas de mata de seu imóvel 

rural denominada Fazenda Zimpel IV, Zona Rural, Nova Ubiratã-MT, sem 

autorização do órgão ambiental competente e protocolize, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de 

Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, 

objeto da presente actio, com multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo 

das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio.Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo legal, nos 

termos do art. 297, CPC.Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (arts. 285 e 319, CPC).Notifique-se o representante 

do Parquet.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com a urgência 

que o caso requer.Nova Ubiratã/MT, 08 de agosto de 2013.Tiago Souza N. 

de AbreuJuiz 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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 27 de março de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67384 Nr: 1015-53.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Epping

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por ELENA EPPING 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, em que 

fora efetuado o pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme comprovado nos autos.

Às fl. 174, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a impossibilidade de 

intimação da parte autora.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“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.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

III. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça (fls. 17).

IV. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

Sentença registrada eletronicamente nesta data.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 179-94.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Jorge Sechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT 

14.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Carloto Correa - 

OAB:MT/14.144

 RECEBO a presente Carta Precatória uma vez que preenche os requisitos 

dos artigos 250 e 260 do CPC, e DETERMINO seu cumprimento nos termos 

da decisão deprecada.

Sem prejuízo, DEFIRO o reforço policial requerido (fls. 10) para 

cumprimento da missiva, nos termos do artigo 139, VII, do CPC.

 CUMPRA-SE com urgência.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61358 Nr: 502-11.2013.811.0095

 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: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Nos termos do provimento nº41/016 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a para denunciado, para manifestar-se quanto ao 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 479-60.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pinheiro Fratel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, Celso Sales Júnior - OAB:11111-B/MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, Marciano 

Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 Ante o exposto, e pelo mais que nos autos consta, julgo procedente o 

pedido contido na denúncia para PRONUNCIAR o acusado Elizeu Pinheiro 

Fratel, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 

2º, inciso IV (última figura), do Código Penal, determinando que seja ele 

submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal.Operada 

a preclusão desta decisão, voltem-me conclusos para o fim previsto no 

artigo 422 do Código de Processo Penal.[...] .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39470 Nr: 181-78.2010.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Candido da Silva, Sebastiana da Silva Leal
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alipio Candido da Silva, Izaura N. da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101/MT, Eliane Teles Hammoud - OAB:9315-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:MT nº4.136/A

 Vistos.

Defiro os pedidos de fl. 519/520 e determino a do termo de penhora nos 

próprios autos, constituindo-se a parte executada depositária fiel do bem, 

nos moldes do artigo 845 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação da parte executada em relação à penhora.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

ficando intimado o patrono da parte exequente para providenciar a 

averbação da penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do termo, conforme disposto no artigo 844 do Código de Processo 

Civil, independente do pagamento de emolumentos nos termos do artigo 

98, §1º, IX, do Código de Processo Civil, por serem os exequentes 

beneficiários da justiça gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38138 Nr: 1021-59.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Schavaren - 

OAB:9701/MT, Carlos Eduardo Furim - OAB:6543/MT, JULIANO 

RICARDO SCHAVAREN - OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o desarquivamento dos autos, INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste no presente o 

que entender de direito, sob consequente retorno ao arquivo provisório.

Ademais, havendo a inércia da parte exequente, retornem os autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, devendo permanecer neste por 5 (CINCO) ANOS 

ou até eventual provocação pela parte exequente.

 CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 64297 Nr: 2320-81.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedra 

Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 19, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50336 Nr: 732-10.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira Marques, Tatiani Aparecida 

Honoria de Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimando o(s) patrono(s) do autor, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 365-49.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Bandura Borodiak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uildima Sperder Baia Baesso, Wesley Sperber 

Baia, Selma Wender Sperber Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito reiterando a intimação à patrona da autora Dra Luamar Nascimento 

Canuto, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 26.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50048 Nr: 619-56.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra.Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21712/O, para promover a 

defesa do réu, para tanto apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 59560 Nr: 140-92.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilza Ribeiro dos Santos, LCdSB, PLdSB, RAdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos de Campos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Agnes Lais Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19.872/O, para promover 

a defesa da autora, para tanto manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47591 Nr: 2077-45.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Melo Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu Dr. Tales Passos de Almeida, para que 

no prazo legal apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 57023 Nr: 1534-71.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santo Martino Fonte
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Gilberto Machado Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do 

denunciado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 57026 Nr: 1536-41.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva Soares, SPdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito ao(a) patrono(a) do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 60926 Nr: 818-10.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFVS, JMVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr 

Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 18254-B, para promover a 

defesa da autora, para tanto, apresentar impugnação a contestação no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53094 Nr: 145-51.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vicente Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX VICENTE RODRIGUES, Cpf: 

05494677427, Rg: 2002006019093, Filiação: Alvino Antão Rodrigues e 

Maurícia Vicente Rodrigues, data de nascimento: 20/07/1980, brasileiro(a), 

natural de São Bernardo do Campo-SP, convivente, diarista, Telefone 66- 

99966-3603. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 14 de abril de 2015, por volta das 12h30min, em 

via pública, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado 

Alex Vicente Rodrigues, com consciência e vontade, dirigiu o veículo Gol, 

Placa AKL 5097, cor azul, em alta velocidade, colocando em perigo a 

segurança alheia. Segundo apurado, na data e horário supracitados, 

policiais militares receberam a informação que um homem estaria 

conduzindo um veículo em alta velocidade pelas ruas da cidade. Diante da 

informação, os milicianos saíram em diligências, ocasião em que 

constataram a veracidade dos fatos, verificando que o denunciado, 

sequer respeitou a faixa de pedestres localizada em frente a Escola São 

Pedro Apóstolo, conduzindo o veículo em velocidade incompatível com a 

segurança do local, expondo em risco a segurança dos transeuntes, 

sobretudo dos alunos do referido estabelecimento de ensino. Ante o 

exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência ALEX 

VICENTE RODRIGUES pela prática do crime de direção perigosa - art. 311 

do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos etc.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

face de ALEX VICENTE RODRIGUES, qualificado nos autos, atribuindo-lhe 

a prática do crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito 

Brasileiro.Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica 

da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como fortes 

indícios de autoria.Portanto, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO a 

denúncia ofertada às fls. 01/02, nos termos em que fora posta em juízo, 

dando o acusado ALEX VICENTE RODRIGUES como incurso no artigo 311 

do Código de Trânsito Brasileiro, vez que há elementos indiciários 

suficientes para embasar a peça inaugural da ação penal.Determino a 

citação do acusado, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 

396), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 08 de novembro de 2017

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40062 Nr: 1542-24.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Patriota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Beçak David - 

OAB:SP/264.124, Daniel da Cruz Muller Abreu Lima - OAB:MT/6177, 

Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO, para devolução dos autos nº 

1542-24.2011.811.0022, Protocolo 40062, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 18542 Nr: 1510-53.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Total Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alves Pereira - 

OAB:24957/GO

 INTIMAÇÃO da Parte EXECUTADA, na pessoa de Advogado, na forma do 

artigo 513, §2°, do Código de Processo Civil, para efetuar pagamento do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na 

multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Bem como, 

cientificar o executado que após o transcurso do prazo para o pagamento 

(art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação, observando as matérias de defesa elencadas no 

artigo 525 do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65673 Nr: 2885-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Ourives

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO NUNES OURIVES, Cpf: 

20496621149, Rg: 189363, Filiação: Sebastiana Nunes Ourives e Antônio 

Alves Ourives, data de nascimento: 23/11/1958, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), motorista. 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 seu Promotor de Justiça, em exercício nesta 

Comarca, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem perante 

à Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de: JOÃO NUNES 

OURIVES “Vulgo Joãozinho da Nutrifort”, brasileiro, casado, nascido aos 

23/11/1958, natural de Rondonópolis/MT, inscrito no CPF sob o nº 

204.966.211-49, filho de Antonio Alves Ourives e Sebastiana Nunes 

Ourives, residente e domiciliado na Avenida Presidente Médici, s/nº, 

fundos da Nutriforte, Pedra Preta/MT, qualificado à fl. 13; atualmente 

foragido, pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 27 de setembro de 

2017, por volta das 17h:25min, na Avenida Presidente Médici, neste 

município e comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado JOÃO NUNES 

OURIVES, agindo com animus necandi, por motivo fútil, e mediante recurso 

que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra 

Josilaine Alves de Ramos e Aislan Daniel Barbosa, causando-lhes as 

lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia e Mapa Topográfico 

(fls. 72/87 e 104/113-IP), lesões estas que foram suficientes para suas 

mortes. Nos moldes elucidados no caderno informativo, as vítimas Aislan e 

Josilaine mantinham um relacionamento amoroso e na data dos fatos, teria 

havido uma discussão entre as vítimas e o denunciado por conta deste ter 

dito que a vítima Aislan estaria traindo a vítima Josilaine. Ocorre que finda 

a discussão o denunciado saiu do local e retornou conduzindo seu 

automóvel, ocasião em que passou pelas vitimas, as quais estavam em 

cima de uma motocicleta, efetuando contra estas diversos disparos de 

arma de fogo. Em seguida o denunciado evadiu-se do local Ressai dos 

autos que a causa moral do evento foi uma discussão iniciada por ação do 

denunciado, o qual teria dito que a vítima Aislan havia traido a vítima 

Josilaine, restando configurado o motivo fútil. Evidencia-se ainda, que o 

crime foi praticado por meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a 

defesa das vítimas, pois estas foram alvejadas por diversos disparos de 

arma de fogo quando estavam em cima de uma motocicleta já finda a 

discussão anterior Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência JOÃO NUNES OURIVES 

como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, por duas 

vezes, na forma do art. 69 todos do Código Penal Brasileiro, protestando 

para que seja recebida e autuada a presente denúncia, citando-se o 

denunciado para apresentar defesa escrita, instalando-se o devido 

processo legal para, ao final, ser pronunciado e levado a julgamento 

perante o E. Tribunal do Júri, ouvindose na instrução da ação as 

testemunhas adiante arroladas. Requer, outrossim, a condenação do 

denunciado ao pagamento de indenização à família da vítima, nos termos 

do art. 387, IV, do CP.

Despacho: (...)"INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo réu João Nunes Ourives, mantendo a sua prisão 

preventiva, até ulterior decisão em contrário.Tendo em vista o teor da 

certidão do Oficial de Justiça de ref. 20, determino a citação do acusado, 

por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Consigne-se no edital de citação, que caso o denunciado não 

se dispor de condições econômicas para constituir advogado, será 

nomeado um advogado dativo para proceder com sua defesa.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 21 de março de 2017.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 26 de março de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17269 Nr: 230-47.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Robbis da Silva, vulgo, "Lambari"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): Data: 18 de maio 

de 2018 às 09h00min Processo: 230-47.2010.811.0022 - código: 17269 

Réu: Waldemar Robbis da Silva, Vulgo "Lambari"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 26 de março de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45171 Nr: 992-24.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Cezar da Silva, Aparecido Delfino da 

Silva, Maria Aparecida Coelho Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

apresentar conta bancária para devolução da diligência depositada nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 67055 Nr: 328-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica Estadual de Mato Grosso-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente atribuiu valor à URH 

correspondente ao valor da tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT 

atualizada no ano de 2018, ao passo que, também, atualizou os valores 

desde a expedição que fora realizada em 2017.

Desta feita, com fulcro no artigo 321 do CPC, concedo a parte exequente o 

prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, atribuindo o valor do 

correto à causa, levando em consideração ao valor da URH referente à 
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tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT de 2017.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59860 Nr: 303-72.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - D 

rReynaldo Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13895, para promover a defesa do 

réu, bem como, comparecer perante este Juizo no dia 18/04/2018, às 

16h30min, para audiência de instrução.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151786 Nr: 963-14.2018.811.0028

 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: Ozaer Firmino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151786

DECISÃO

Vistos,

Cuida-se de ação de obtenção de beneficio previdenciário em face do 

INSS.

Da análise dos autos, verifico pelos documentos que não fora juntado o 

requerimento administrativo que comprova o indeferimento, nem o extrato 

do INSS.

Assim, intime-se a parte autora para que proceda a juntada do 

requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106374 Nr: 582-11.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina de Alvarenga Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

Procurador Federal - OAB:8256

 CÓDIGO: 106374

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106442 Nr: 614-16.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valda Volpato Zamboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mendes Tavares - 

Procurador Federal - Matrícula 1963225-8 - OAB:

 CÓDIGO: 106442

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136404 Nr: 2521-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Código:136404

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130534 Nr: 22-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 689 de 793



 PARTE AUTORA: Marcia Maeda Miura de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Santander do Brasil Aymore 

Financiamentos, Banco Santander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Código: 130534

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9087 Nr: 1659-41.2004.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: White Martins Gases Ind. Do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Frank Leite de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Nonato dos Santos - 

OAB:3286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no valor de R$ 

158,65 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) ) 

relativo à distribuição dos presentes autos e conforme sentença de fls. 

28. A guia para o pagamento deve ser obtida junto ao site 

www.tjmt.jus.br, "Emissão de Guias On-line". Sob pena de inscrição de 

Certidão Divida Ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146871 Nr: 7481-54.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Benedito de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, da redesignação da perícia para o dia 

06 de abril de 2018, às 11h10min, devendo a parte autroa comparecer no 

Fórum desta Comarca, bem como intimando da juntada de informações 

pelo perito na ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140563 Nr: 4352-41.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum -Sicredi 

Mutum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney Gonçalo de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de citação, no valor de 

R$ 292,35 ( duzentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), 

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.: 1474 Nr: 44-65.1994.811.0028

 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: Dimaro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Maria Eubank Prado Volpato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no valor de R$ 

399,35 (trezentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) 

relativo à distribuição dos presentes autos e conforme sentença de fls. 

58. A guia para o pagamento deve ser obtida junto ao site 

www.tjmt.jus.br, "Emissão de Guias On-line". Sob pena de inscrição de 

Certidão Divida Ativa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 17262 Nr: 2228-37.2007.811.0028

 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: Vicente de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil - Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laurenço Alves da Silva - 

OAB:8179/MT, SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS - 

OAB:9393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinícius Barros 

Ottoni - OAB:16785-DF

 Intimar o advogado da parte reclamante que o processo foi desarquivado 

e encontra-se em Cartório para manifestação

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114961 Nr: 2957-82.2015.811.0028

 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: Tereza Natalice da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Juracema dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:... A requerente é mãe da interditanda, conforme se 

infere pelos documentos anexo, em face de L.J.D.S, ser portadora de 

esquizofrenia, carecendo de vigilância e cuidados especiais para a 

realização das tarefas diárias... A requerente, sozinha, quem cuida da 

interditanda, que necessita de atenção especial....

Decisão/Despacho:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

DECRETO A INTERDIÇÃO de LAURA JURACEMA DOS SANTOS, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, nos termos do artigo 3º, inciso II, do Código Civil.

 Por oportuno, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Nomeio-lhe curadora a requerente, TEREZA NATALICE DA SILVA 

SANTOS, sob compromisso.

Em obediência ao disposto no artigo 775, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente no registro civil e publique-se, na rede mundial de 

computadores, no site do TJ/MT, na plataforma de Edital do CNJ por seis 

meses, na imprensa local uma vez só e no diário oficial por três vezes, 

com intervalos de dez dias.

Transitada em julgado a sentença, lavre-se o termo de compromisso, 

cientificando a curadora para requerer, no prazo de 10 (dez) dias.

 Custas na forma da Lei de Assistência Judiciária Gratuita.

Em razão da nomeação de curador especial para o requerido, para 

acompanhamento dos autos até a prolação da sentença, ARBITRO 

honorários no importe de 03 URHs, conforme tabela constante da 
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Resolução-OAB/MT 96/2007. Expeça-se certidão P.R.I.C. As partes 

renunciam o prazo recursal. Transitado em julgado.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Roseli Aparecida Cáceres

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73920 Nr: 2213-29.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdSM, WdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar da sentença de ref.34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144696 Nr: 6059-44.2017.811.0028

 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: Carmem Maria Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Pereira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 144696

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Interdição proposta por CARMEM MARIA PEREIRA DA 

COSTA em face de seu tio MARTINHO PEREIRA MENDES.

Narra a exordial que a autora é sobrinha do interditado, sendo que o 

mesmo possui Deficiência Mental permanente e incurável, estando 

incapacitada para os atos da vida civil.

Consta nos autos ainda que a autora promove os cuidados necessários 

ao interditando, auxiliando-o em todos os seus afazeres do dia a dia.

Assim, requer em sede de tutela de urgência o deferimento da curatela 

provisória para que possa representa-lo nos atos da vida civil.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Presentes os requisitos do artigo 300 1º e 2º, do CPC, uma vez que é 

necessária a proteção preventiva da pessoa e dos bens do interditando, 

haja vista que é portador de deficiência mental.

Entrementes, alega que o interditando não tem condições físicas ou 

psicológicas de cuidar de gerir a própria vida, nunca se casou ou teve 

filhos, sendo que a sobrinha, ora requerente a auxilia diariamente.

Com tais considerações, NOMEIO curador provisório o requerente.

Cite-se e intime-se o interditando para a entrevista, que designo para o dia 

26 de Junho de 2018, às 15h00min, nos termos do art. art.751, CPC.

Após a audiência de entrevista, o interditando deverá impugnar o pedido 

em 15 (quinze) dias (art.752, CPC).

 Decorrido o prazo, sem constituição de advogado pelo(a) interditando(a) 

ou qualquer parente sucessível para impugnar o pedido (§ 2º do art.752, 

CPC), nomeio Curador para o exercício de tal mister a Defensoria Pública.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público que deverá intervir como fiscal da ordem 

jurídica.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63186 Nr: 2322-77.2010.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Samuel de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvencio Bispo, José Felix Romero Filho, José 

Ribeiro dos Santos, Gonçalo de Alvarenga Amorim, Rosilene Maria Rondon 

de Paula, José Vicente, José Damaceno do Nascimento, Francisco Ribeiro 

da Silva, Gilberto Guimarães da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:3009/MT, 

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 Código: 63186

DESPACHO

VISTOS,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de agosto de 

2018 às 16h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121022 Nr: 1285-05.2016.811.0028

 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: Câmara Municipal de Pocone - MT, rep. pelo Pres. 

Gonçalo Beijo da Costa Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 121022

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o parecer de ref. 31, intime-se o impetrante para requerer o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, certifique-se, e dê-se vistas ao MP.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113308 Nr: 2476-22.2015.811.0028

 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: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS, JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 CÓDIGO: 113308

 DESPACHO

VISTOS,

Cite-se o requerido José dos Santos. Após, vistas ao IRMP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97132 Nr: 854-39.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Nunes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mendes Tavares - 

Procurador Federal - Matrícula 1963225-8 - OAB:

 CÓDIGO: 97132

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 
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(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148495 Nr: 8185-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CONRRADO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 148495

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que a parte autora não foi intimada para comparecer na 

perícia anteriormente aprazada, redesigno o ato para dia 06 de Junho de 

2018, ás 13h50min.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148180 Nr: 8041-93.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGCdA, Adelail Izaltina da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 148180

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que a parte autora não foi intimada para comparecer na 

perícia anteriormente aprazada, redesigno o ato para dia 06 de Junho de 

2018, ás 13h30min.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116037 Nr: 6-81.2016.811.0028

 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: LUIZ BISPO DE MORAES

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE- PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 CÓDIGO: 116037

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115359 Nr: 3071-21.2015.811.0028

 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: Elza Juliana de Brito 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

 CÓDIGO: 115359

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125609 Nr: 2649-12.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Paula de Oliveira, Antonio Carlos de Oliveira, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Argemiro Neves da Silva, Venina Prado 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 125609

DESPACHO

VISTOS,

Considerando as manifestações de refs. 24 e 29, designo a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 19 de julho de 2018, às 16h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123858 Nr: 2052-43.2016.811.0028

 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: Déia Ricarda de Arruda Gomes, ESdAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3127-A/MT

 Código: 123858

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110918 Nr: 1847-48.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Caetano de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - Procuradora Federal - OAB:0

 CÓDIGO: 110918

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, §4º da Lei nº 10.259/01 e art. 3º da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, devendo as vias de 

requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao 

Presidente do Tribunal Regional Federal, que tomará as providências 

estabelecidas no art. 7º da Resolução nº 559/07 e a segunda à entidade 

devedora (Resolução nº 559/07).

Cumpridas as determinações anteriores e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109241 Nr: 1413-59.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Genoveva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Juliana Andrade Marcelo Antunes - 

OAB:18760, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Prieto Peres - 

Procurador - OAB:

 CÓDIGO: 109241

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121031 Nr: 1290-27.2016.811.0028

 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: Sonia Marly Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 121031

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Amparo Social ao Deficiente.

Analisando os autos, anoto a falta do relatório de estudo socioeconômico, 

o qual constitui requisito essencial para análise do pedido de concessão 

do benefício LOAS.

Dessa forma, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para que proceda 

a realização do estudo socioeconômico no endereço constante na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149534

DESPACHO

VISTOS,

Certifique se houve apresentação de contestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121934 Nr: 1493-86.2016.811.0028

 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: ANA ROSA DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à parte requerida 

para intimação de audiência designada para o dia 27 de março de 2018, às 

13h30min, conforme despacho de ref. 33.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117755 Nr: 415-57.2016.811.0028

 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: Jucilene Beatriz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 DESPACHO

 VISTOS,
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CERTIFIQUE se houve manifestação da requerente.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72835 Nr: 1940-50.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Déia Ricarda de Arruda Gomes, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 72835

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a manifestação de ref. 125, expeçam-se as necessárias 

RPV’s, com observância aos valores.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada e no contrato.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 7629 Nr: 511-92.2004.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ediberto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Gonçalina Silva Campos Arruda, Grace 

Conceição Silva Campos Raffa, Maria Otavia Dorileo Campos, Luis Felipe 

Dorileo Campos, Maria Renata Vicente Dorileo Campos, Diana Maria da 

Silva Campos Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no valor de R$ 

441,06 (quatrocentos e quarenta e hum reais e seis centavos) relativo à 

distribuição dos presentes autos e conforme sentença de fls. 142. A guia 

para o pagamento deve ser obtida junto ao site www.tjmt.jus.br, "Emissão 

de Guias On-line". Sob pena de inscrição de Certidão Divida Ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 90931 Nr: 1912-14.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Gonçalves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 INTIMANDO a parte requerida, para manifestar sobre o cálculo - ref. 87, 

elaborado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 105590 Nr: 346-59.2015.811.0028

 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: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Isabel Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3009/MT

 DESPACHO

VISTOS,

INTIME-SE o Exequente para manifestar-se, e requerer o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.485, II, §1º do 

CPC/2015.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 106404 Nr: 594-25.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucida Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 106404

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 98713 Nr: 1400-94.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delza Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Central do Brasil S/A, Sicoob Central 

MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado de MT/MS, Aigo 

Cunha de Moraes, Claudio Severino Leal, Cooperativa de Crédito Rural do 

Pantanal LTDA, Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de MT e 

MS- CECREMAT, Roberto Antonio Vaz Guimarães, Manoel Cristino de 

Arruda Marques, Celso Luiz de Figueiredo, Francisco de Assis e Silva 

Neto, Manoel Evaristo da Silva, Francisco José de Assis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luiz Augusto Pires Cezário - OAB:2090/MT, ODILA 

ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658/MT, Amir Saul Amiden - OAB:20927-O/MT, Lara Cristina 

de Oliveira Lima - OAB:7614, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Mário Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, Rodrigo Leite 

da Costa - OAB:20362/MT

 Código:98713

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106812 Nr: 747-58.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaice Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 106812

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106921 Nr: 796-02.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Aparecida Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 106921

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106766 Nr: 723-30.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Santana Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 106766

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59574 Nr: 1507-80.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinete Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. 1553487

 CÓDIGO: 59574

DECISÃO

VISTOS,

Expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos valores acima 

homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Considerando a petição de ref. 114, intime-se o autor, ora executado na 

forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que promova o integral 

cumprimento da sentença prolatada nos autos (ref. 107), sob pena de 

incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54885 Nr: 407-90.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iria de Arruda Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE DO CARMO FELIX DA 

SILVA - OAB:22407/O, Luis Antônio Siqueira Campos - OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 54885

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 06 de setembro de 2018, às 13h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110351 Nr: 1696-82.2015.811.0028

 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: Firmina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paula Assunção - 
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OAB:11.580-MT

 CÓDIGO: 110351

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100879 Nr: 2069-50.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enair Regina Martins, Valdomiro Rodrigues de Souza, 

Zozimo Rodrigues de Paula, Vicente Lidio dos Santos, Zolma Aparecida 

Correa Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 CÓDIGO: 100879

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100833 Nr: 2051-29.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Silva, Zenaide Gomes de Souza, 

Rita Norberta da Silva, Olivia Maria Cunha de Jesus, Regina Rodrigues 

Araujo de Amorim, Sandra Cleia Correa, Nilza de Campo Silva, Maria 

Catarina Lemes de Oliveira, Maria Aparecida Ferreira, Maria Lucia de Paula 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 CÓDIGO: 100833

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106967 Nr: 818-60.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 106967

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107368 Nr: 940-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Maria de Souza Jungles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 107368

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106902 Nr: 786-55.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilma de Campos e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 106902

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110403 Nr: 1717-58.2015.811.0028
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gertrudes Francisca Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 11403

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110289 Nr: 1671-69.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Josinete da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 110289

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106809 Nr: 744-06.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pinto de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 106809

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106907 Nr: 788-25.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaniel Rosaria Alves de Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 106907

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106930 Nr: 800-39.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Souza Campos Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 106930

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110397 Nr: 1714-06.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Cunha de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 110397

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106735 Nr: 704-24.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 106735

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106811 Nr: 746-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Luzia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 106811

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49196 Nr: 2268-48.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHdSC, Viviane Cristina da Silva Lemes de Campos, 

Rosangela Aparecida Nunes da Silva, IVSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Reis Lemes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUNIOR - OAB:10953/MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito em relação a exequente Viviane Cristina da Silva 

Lemes de Campos, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil de 2015. INDEFIRO o pedido de suspensão do 

processo. Remetam-se os autos ao contador judicial, para apresentar 

cálculo atualizado.Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do 

CPC/2015, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, 

prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130445 Nr: 4576-13.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Triani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT

 Código: 130445

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a petição de ref. 45, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de junho de 2018 às 15h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94170 Nr: 2621-49.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metta Distribuidora de Medicamamentos e Perfumaria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmacity Comercio de Produtos 

Farmaceuticos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:7.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 94170

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 27 de imposição de restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114938 Nr: 2946-53.2015.811.0028

 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: Cooperativa de Credito Rural do Pantanal Ltda - Em 

Liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VENTURI TEBALDI - 

OAB:204167, Jose Carlos de Alvarenga Mattos - OAB:62.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Acolho a emenda inicial acostada à ref. 07.

Autorizo a juntada de documentos necessários ao regular prosseguimento 

do feito durante o trâmite deste processo.

Intimem-se os credores por edital, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

se manifestem no feito, a fim de que indiquem seus créditos juntamente 

com o respectivo título.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44731 Nr: 1112-25.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind.e Com.Mad.Pontes Ltda (depósito de 

Mad.Oceanus)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradoria Federal - OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 44731

DESPACHO

VISTOS

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD) bem como a expedição de ofício ao T.R.E./MT 

solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o oficio ser 

instruído com as informações do requerido eventualmente constante nos 

autos (filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98375 Nr: 1201-72.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataktudo com Atacadista de Bebidas Ltda, 

Evangelista Duarte, Dani Mussa Sarah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 98375

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado EVANGELISTA DUARTE no valor de R$726.748,78.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Defiro também o item n° 2 da petição de ref. 22.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 46062 Nr: 1422-31.2009.811.0028

 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: Jonas Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora Federal - OAB:13201/MT

 CÓDIGO: 46062

DESPACHO

VISTOS,

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87092 Nr: 866-87.2013.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovidio Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos. - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 87092

DESPACHO

VISTOS

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD) bem como a expedição de ofício ao T.R.E./MT 

solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o oficio ser 

instruído com as informações do requerido eventualmente constante nos 

autos (filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103548 Nr: 2962-41.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juselaine Gonçalves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 103548

DESPACHO
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VISTOS

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD) bem como a expedição de ofício ao T.R.E./MT 

solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o oficio ser 

instruído com as informações do requerido eventualmente constante nos 

autos (filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70160 Nr: 1330-82.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenaldo da Silva, Vila Nova Leilões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 CÓDIGO: 70160

DECISÃO

VISTOS,

O exequente requer a penhora online nas contas ou aplicações 

financeiras do executado.

Contudo, INDEFIRO o pedido, tendo em vista que já houve tentativa de 

penhora online nos autos na conta do executado Edenaldo da Silva.

Defiro o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113001 Nr: 2396-58.2015.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Esteves Ferreira de Assis ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - 

OAB:106054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 113001

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o autor comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso ao INFOJUD a fim de localizar o endereço do requerido.

Se positiva, intime-se o requerente para requerer o que entender de 

direito.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a), a secretaria deverá intimar o(a) 

autor para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 457-19.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ejalia da Silva Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 Impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído 

intimando para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação juntado 

na ref. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144162 Nr: 5830-84.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Pedrosa de Campos Rodrigues

 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:

 Impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

intimando para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15121 Nr: 68-39.2007.811.0028

 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: Aquilino Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Intimar o advogado da parte autora para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões ao recurso de fls237/244

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118715 Nr: 682-29.2016.811.0028

 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: Interage Comunicação Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Comissão de Licitação da Pref. 

Mun.de Pocone-MT, Sr. Erasmo Paulo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlan Ferreira da Silva - 

OAB:8020-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 INTIMANDO a parte Impetrante, para, querendo, manifestar acerca da 

justificativa apresentada pelo Impetrado à ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15463 Nr: 378-45.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flaviano José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT
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 Intimar o advogado da parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

impugnação de fls 247257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134393 Nr: 1693-59.2017.811.0028

 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: Sebastião da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves de Souza - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CÓDIGO:134393

DESPACHO

VISTOS,

Vistas ao autor para impugnação.

 Após, especifiquem as partes de forma fundamentada as provas que 

pretendem proaduzir, sob pena de indeferimento.

 Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016912-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:30 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016822-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016816-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUZA ANTONIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:50 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016464-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017965-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELMA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016122-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-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)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016122-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-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)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:30 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016911-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITO GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016932-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LISMARA CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:50 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA INGRACIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019052-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENI ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:20 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016877-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELINA DA SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:30 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013543-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERTINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:50 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VENICIA DA SILVA PANOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018499-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CATARINA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:20 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016915-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016936-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELZA MARCONDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:50 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016842-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RONDON LOPES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17:00 HORAS.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000041-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. S. D. C. (IMPETRANTE)

J. K. S. D. C. (IMPETRANTE)

J. G. S. D. C. (IMPETRANTE)

PAULO CEZAR DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CONFRESA - 

MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE INTIMAÇÃO 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$ 267,60 (duzentos e sessenta e 

sete 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18972 Nr: 2795-67.2010.811.0059

 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: Divina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO, 

Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 19.11.2010 - fl.08, data do 

ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal (art. 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 85 do STJ).Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança 

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19431 Nr: 3081-45.2010.811.0059

 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: Elza Teles da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 17.12.2010, data do 

ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal (art. 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 85 do STJ).Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança 

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20112 Nr: 776-54.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 25.03.2011 – fl.08, data do 

ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal (art. 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 85 do STJ).Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança 

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18918 Nr: 2741-04.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, em 

favor da parte autora, com termo inicial em 19.11.2010 – fl.09, observada 

a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e 

Súmula 85 do STJ).Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis 

às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53712 Nr: 3162-52.2014.811.0059

 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: Valdenora Soares de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VALDENORA SOARES SOUSA ajuizou ação de reestabelecimento de 

aposentadoria rural por idade em face do INSS, ambos qualificados nos 

autos.

A autora foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, 

consoante certidão de fl. 38, oportunidade em que informou que não tem 

interesse no prosseguimento da demanda.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82055 Nr: 4253-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Duro Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado para que, no 

prazo de 03 dias, efetue o pagamento do débito cobrado, sob pena de 

penhora e avaliação de bens, bem como que dispõem do prazo de 15 dias 

para apresentação de embargos 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.: 62626 Nr: 362-80.2016.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a executada foi citada para que, no 

prazo de 03 dias, efetue o pagamento do débito cobrado, sob pena de 

penhora e avaliação de bens, bem como que dispõem do prazo de 15 dias 

para apresentação de embargos e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48520 Nr: 4270-53.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781, José Leonardo Nunes da Costa - OAB:14072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A

 Sentença

Trata-se de cumprimento de sentença em que as partes acordaram quanto 

as condições para utilização do imóvel descrito na inicial até a efetivação 

da sua venda (fls.92/93).

 É o breve relato. Decido.

Primeiramente altere-se para cumprimento de sentença, devendo ser 

anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da 

CNGC.

 Considerando o acordo entabulado entre as partes homologo-o para que 

surtam seus efeitos legais.

 Assim sendo, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97409 Nr: 1151-11.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97410 Nr: 1152-93.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simplício Francisco Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97413 Nr: 1155-48.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97540 Nr: 1227-35.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Simao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97487 Nr: 1185-83.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97593 Nr: 1251-63.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Alves Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96226 Nr: 471-26.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romailton Dias Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 No direito brasileiro vigora a regra da independência entre as instâncias 

civis, penais e administrativas, possibilitando a apreciação de uma mesma 

controvérsia sob os enfoques administrativo, cível e penal, ou seja, as 

instâncias administrativa e judicial são independentes e autônomas, 

portanto, uma decisão não inibe nem prejudica a outra.
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Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ref. 22, mantendo a 

decisão de ref. 15 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, como 

também o pleito de intimação/citação dos membros da comissão 

permanente do processo administrativo disciplinar nº 002/2018.

No mais, certifique-se se a parte requerida apresentou contestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 11747-88.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDS, ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Trata-se de ação de alimentos c/c regulamentação de guarda e 

regularização de visitas proposta por E. S. B., menor, devidamente 

representada por Edinalva de Sales, em face de Rodrigo Bonfim Filho, 

todos devidamente qualificados.

 Citado, o requerido, em sede de contestação, ofereceu proposta de 

acordo (ref.17), o qual foi devidamente aceito pela requerente (ref.19).

 É o relatório.

 Decido.

Primeiramente, consigno que, em sede de contestação, o requerido fez a 

seguinte proposta de acordo: no que tange a alimentos, pagar o valor de 

32% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas 

extraordinárias, bem como não se opôs que a guarda unilateral da infante 

fique com a genitora, sendo lhe reservado o direito de visitas conforme 

estipulado na inicial. Assim, não há controvérsia.

 Ante o exposto, sem mais delongas, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Ciência ao MPE e à Defesa.

 Sem custas e honorários.

 Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59060 Nr: 2783-77.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domani Distribuidora de Veiculos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI R. PINTO & LEAL BARBOSA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A, Rafael Costa Bernardelli - OAB:MT 13.411-A, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o retorno da carta de citação expedida à ref.44.

 Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96592 Nr: 686-02.2018.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izis Tania Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o retorno da missiva expedida à ref.15, após tornem 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62452 Nr: 280-49.2016.811.0059

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Sombra da Mata LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738 - SP, Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 Defiro o pedido retro (ref.31).

 Designo o dia 09 de maio de 2018, às 14h30min para tentativa de 

conciliação.

Conste nas intimações as advertências contidas na decisão de ref. 17.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80109 Nr: 3044-71.2017.811.0059

 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: JOSÉ MILTON LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de 

um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 

12/10/2016 (fl. 34), data de entrada do requerimento administrativo - 

DER.Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do STF 

expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), 

incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 

11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas 

serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem 

custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 

até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado, no 

prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para implantação do 

benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida 

Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62979 Nr: 546-36.2016.811.0059

 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: EVERTON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

EVERTON RODRIGUES DA SILVA ajuizou a presente ação na qual pleiteia 

o benefício previdenciário de restabelecimento de auxílio-doença e 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez em face do INSS, 
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ambos já qualificados nos autos.

Embora devidamente citada, a autarquia previdenciária não apresentou 

contestação (ref. 04).

Laudo médico pericial acostado à ref. 62.

Intimados a manifestarem quanto ao laudo médico pericial, houve 

manifestação da parte autora (ref. 72), ao passo que o requerido 

quedou-se inerte (ref.)

É o relato.

Decido.

Diante da necessidade de comprovação de efetivo exercício de atividade 

rural, a fim de comprovar a condição de segurada especial da parte 

autora, defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas 

partes, frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e local da audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2018, às 15h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62452 Nr: 280-49.2016.811.0059

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Sombra da Mata LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738 - SP, Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo, promovendo-se o devido 

impulsionamento pela Secretaria.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89514 Nr: 9030-06.2017.811.0059

 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: MARCOS V A BARBOSA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wildal Marchiorerrdo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de cobrança indevida cumulada com pedido de liminar e 

danos morais, proposta por MARCOS V A BARBOSA – ME LUBRICAR 

AUTO CENTER em desfavor de WILDAL MARCHIORERRDO LTDA – 

COMERCIAL MARINHO, ambos já qualificados nos autos.

 Foi determinado a emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora comprovasse o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (ref. 05).

 O prazo supra transcorreu “in albis”, conforme certidão de ref. 13.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Custas pela autora.

Deixo de arbitrar honorários porque não houve citação.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46554 Nr: 2357-36.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Iazaldy Nardon Ferreira Barroso, 

Adenilson Alves Matos, alcunha "Galego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A

 DECISÃO Trata-se de embargos à execução interposto por PABLO 

IAZALDY NARDON FERREIRA BARROSO em desfavor de COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – 

SICREDI ARAGUAIA/MT. Preliminarmente, requer o embargante a extinção 

da ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por 

ausência de Desse modo, não vislumbro a existência de abusividade na 

taxa de juros contratada entre as partes apta a fundamentar os pedidos 

do embargante de desoneração do contrato ou revisão de suas cláusulas. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos, porquanto 

tempestivos, mas, no mérito, os REJEITO, mantendo a execução na forma 

proposta. Em tempo, INTIME-SE o exequente para dar andamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que for de direito. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87464 Nr: 7782-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITA APARECIDA OLIVEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Wellington Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação cautelar de bloqueio de bens c/c abertura de inventário 

proposta por SEBASTIANA GOMES RODRIGUES COSTA em desfavor do 

espólio de WELLINGTON PEDRO MENDES, ambos já qualificados nos 

autos.

 Foi determinado a emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora relacionasse os dados dos herdeiros do “de cujus” bem 

como os respectivos endereços e dados necessários para viabilizar a 

citação nos autos (ref. 11).

 O prazo supra transcorreu “in albis”, conforme certidão de ref. 19.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC.

 Custas pela autora.

Deixo de arbitrar honorários porque não houve citação.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13292 Nr: 1783-86.2008.811.0059

 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: Selma Costa Lima Galvão, GSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622, Ronia Maria Barros Milhomem - 

OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Em que pese ter sido deferido o pedido de inclusão de Gleiciany Souza 

Lima no polo ativo da presente demanda, compulsados os autos, verifico 

que o documento acostado aos autos sequer consta a filiação de 

Gleiciany, conforme fl.103.

Assim sendo, converto o julgamento em diligência, e determino a intimação 

da parte autora por intermédio de seu advogado constituído para, no prazo 

de 10 (dez) dias, anexar aos autos documento pessoal que conste a 

filiação de Gleiciany (documento de identidade).
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 Com a juntada, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50630 Nr: 534-90.2014.811.0059

 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: Valter da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Reginaldo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Considerando que não se trata da audiência prevista no art. 334 do CPC, 

bem como a possibilidade de se promover a solução consensual do 

conflito, podendo o juiz tentar a autocomposição em qualquer fase da 

demanda, nos termos do artigo 3º, §3º, do NCPC, indefiro o derradeiro 

pedido e mantenho a audiência conciliatória designada.

Todavia, antecipo a solenidade para o dia 16 de abril de 2018, às 14h00 

(horário oficial de Cuiabá-MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-62.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010037-62.2015.8.11.0059, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. REQUERENTE: 

TARCISIO BONFIM RIBEIRO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

S.A. TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

indenizatória por danos morais em face de NOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO 

S/A (CASAS BAHIA)., ambos devidamente qualificados. Juntou os 

documentos de fls. 16/25. Por meio da decisão de fl. 26, a inicial foi 

recebida, sendo designada audiência de conciliação nos autos. Citada, a 

empresa ré apresentou contestação às fls. 29/48, ocasião em que alegou 

preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls. 72/74. À fl. 82, a 

parte reclamante pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o 

presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, 

respondem pelo vício de inadequação do produto todos aqueles que 

ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o 

produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, 

responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem, 

inteligência do artigo 18 do CDC. Importante registrar que a doutrina 

diferencia os termos “vício” e “defeito”, ou seja, vício pertence ao produto 

ou serviço, tornando-o inadequado, mas que não atinge o consumidor ou 

outras pessoas, por exemplo, a televisão adquirida que funciona mal. Já o 

defeito é o vício acrescido de um problema extra. O defeito não só gera 

uma inadequação do produto ou serviço, mas um dano ao consumidor ou 

a outras pessoas, por exemplo, televisão que explode causando danos a 

pessoas. Nesse sentido, há vício sem defeito, mas não defeito sem vício. 

Os defeitos é que geram acidentes de consumo, sendo disciplinados nos 

arts. 12 a 14. Por sua vez, os vícios são tratados nos arts. 18 a 25. No 

caso em tela, cuida-se de vícios de adequação, em que o produto 

adquirido da ré não correspondeu à expectativa gerada pelo consumidor 

quando da utilização ou fruição, de modo que deve ser aplicada a regra do 

artigo 18, do CDC, que estabelece a responsabilidade de todos os agentes 

e de forma solidária, por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva do comerciante. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO. 

Da análise detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece 

prosperar em parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

cumpre salientar que a relação jurídica descrita nos autos se submete às 

regras do artigo 18, da Lei 8.078/90, pois as partes se enquadram nos 

conceitos de fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente 

demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva. 

Veja-se: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.” No caso em apreço, mostra-se 

incontroverso nos autos que o reclamante adquiriu junto à empresa 

requerida CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A o seguinte produto 

Televisão PlasmaSmart TV, 3D, 51 polegadas, modelo PH51C21PSG, 

marca PHILCO (fl. 24). Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos 

que o tornou imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em 

várias tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para 

o conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato através do Chat da requerida, todavia, restando 

infrutíferas tais tentativas, pois não obteve a troca do produto, sob 

alegação de que as unidades já haviam se esgotado, sendo lhe ofertado o 

estorno do valor ou vale compras por um produto semelhante (fls. 17/19). 

Também restou incontroverso que o problema perdura por mais de meses 

sem qualquer solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho 

adquirido pelo consumidor, bem como, havendo reclamação junto à 

empresa autorizada, sem qualquer solução, outra alternativa não restou 

ao autor senão a de ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição 

do valor pago pelo aparelho, bem como indenização por danos morais. 

Insta ressaltar que a empresa ré ao contestar, informou que cumpriu com 

sua obrigação perante o consumidor (entrega do produto), sendo que não 

é responsável pelos defeitos de fabricação, uma vez que é facilmente 

identificável o fabricante, o que exclui a aplicação do artigo 13 do Código 

de Defesa do Consumidor. Todavia, no presente caso, entende-se que no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor respondem pelo vício do 

produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o 

fabricante que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que 

contratou a venda com o consumidor, responsáveis solidários pela 

garantia de qualidade-adequação do bem. Assim, caracterizado os danos 

materiais através de comprovação do efetivo prejuízo material e pecuniário 

em decorrência do vício de adequação, deve ser o autor restituído do 

valor desembolsado na forma simples, ensejando a devolução em dobro 

tão somente quando verificado má-fé do fornecedor, o que não restou 

caracterizado no caso. Nessa linha, não tendo a empresa requerida 

apresentada prova contrária à alegação do reclamante de que o vício do 

produto não foi sanado, mesmo depois das diversas tentativas de 

solicitação de reparo, entende-se que deve ser restituído o valor pago 

pelo produto, vez que o vício apresentado inviabiliza a sua utilização. O 

artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao consumidor optar por ter a 

restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter a sua substituição por 

outro da mesma espécie, em caso de o vício não ser sanado no prazo 

máximo de trinta dias. Outrossim, não restou comprovado que o 

fornecedor agiu de má-fé ou tenha submetido o autor ao ridículo, razão 

pela qual a devolução em dobro não procede. No tocante ao pedido de 

dano moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade 

civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e 

essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta (ação) comissiva 

ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, 

que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela 

conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso 

deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 
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nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 

estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, 

contata-se que o pedido de indenização tem como causa de pedir não só 

o vício do produto, mas também da assistência não prestada ao 

consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nesse contexto, resta configurada a prática de ato ilícito 

pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos 

morais suportados pelo reclamante. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no estabelecimento 

comercial requerido que apresentou vício de fabricação desde sua 

aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio legal. A 

doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um 

dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Levando em consideração a aplicação da legislação especial ao caso em 

tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do comerciante na 

forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de culpa para restar 

evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência do dano e do 

nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso dos autos. A 

frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício inesperado, a 

busca pela solução do impasse não encontrada via extrajudicial, ensejam 

o dever de indenizar. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. (...)” - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 103422520148110058/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016. “RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - 

MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade.” (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012). Dessa forma, em pese a alegação da 

requerida de que há necessidade de prova pericial técnica a fim de 

comprovar o real defeito do produto, tem-se que não merece prosperar, 

isso porque o simples fato da requerida se negar a efetuar a troca do 

produto, aliás, sequer permitiu que o requerente o enviasse sem ter que 

optar por uma das opções fornecidas, quais sejam, um vale compras no 

mesmo valor do produto ou aceitasse a restituição do valor pago, além do 

fato de não se propor a consertá-lo gera o dever de indenizar, haja vista o 

flagrante descumprimento do disposto no inciso II, §1º do artigo 18 da Lei 

n. 8.078/60. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Reclamada à devolução da quantia paga, cujo 

montante é de R$ 1.576,20 (um mil, quinhentos e setenta seis reais e vinte 

centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, desde a data do pagamento. Ao mesmo tempo, 

CONDENO a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(13.04.2015) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010037-62.2015.8.11.0059, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. REQUERENTE: 

TARCISIO BONFIM RIBEIRO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

S.A. TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

indenizatória por danos morais em face de NOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO 

S/A (CASAS BAHIA)., ambos devidamente qualificados. Juntou os 

documentos de fls. 16/25. Por meio da decisão de fl. 26, a inicial foi 

recebida, sendo designada audiência de conciliação nos autos. Citada, a 

empresa ré apresentou contestação às fls. 29/48, ocasião em que alegou 

preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls. 72/74. À fl. 82, a 

parte reclamante pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o 

presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, 

respondem pelo vício de inadequação do produto todos aqueles que 

ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o 

produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, 

responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem, 

inteligência do artigo 18 do CDC. Importante registrar que a doutrina 

diferencia os termos “vício” e “defeito”, ou seja, vício pertence ao produto 

ou serviço, tornando-o inadequado, mas que não atinge o consumidor ou 

outras pessoas, por exemplo, a televisão adquirida que funciona mal. Já o 

defeito é o vício acrescido de um problema extra. O defeito não só gera 

uma inadequação do produto ou serviço, mas um dano ao consumidor ou 

a outras pessoas, por exemplo, televisão que explode causando danos a 

pessoas. Nesse sentido, há vício sem defeito, mas não defeito sem vício. 

Os defeitos é que geram acidentes de consumo, sendo disciplinados nos 
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arts. 12 a 14. Por sua vez, os vícios são tratados nos arts. 18 a 25. No 

caso em tela, cuida-se de vícios de adequação, em que o produto 

adquirido da ré não correspondeu à expectativa gerada pelo consumidor 

quando da utilização ou fruição, de modo que deve ser aplicada a regra do 

artigo 18, do CDC, que estabelece a responsabilidade de todos os agentes 

e de forma solidária, por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva do comerciante. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO. 

Da análise detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece 

prosperar em parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

cumpre salientar que a relação jurídica descrita nos autos se submete às 

regras do artigo 18, da Lei 8.078/90, pois as partes se enquadram nos 

conceitos de fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente 

demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva. 

Veja-se: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.” No caso em apreço, mostra-se 

incontroverso nos autos que o reclamante adquiriu junto à empresa 

requerida CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A o seguinte produto 

Televisão PlasmaSmart TV, 3D, 51 polegadas, modelo PH51C21PSG, 

marca PHILCO (fl. 24). Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos 

que o tornou imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em 

várias tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para 

o conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato através do Chat da requerida, todavia, restando 

infrutíferas tais tentativas, pois não obteve a troca do produto, sob 

alegação de que as unidades já haviam se esgotado, sendo lhe ofertado o 

estorno do valor ou vale compras por um produto semelhante (fls. 17/19). 

Também restou incontroverso que o problema perdura por mais de meses 

sem qualquer solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho 

adquirido pelo consumidor, bem como, havendo reclamação junto à 

empresa autorizada, sem qualquer solução, outra alternativa não restou 

ao autor senão a de ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição 

do valor pago pelo aparelho, bem como indenização por danos morais. 

Insta ressaltar que a empresa ré ao contestar, informou que cumpriu com 

sua obrigação perante o consumidor (entrega do produto), sendo que não 

é responsável pelos defeitos de fabricação, uma vez que é facilmente 

identificável o fabricante, o que exclui a aplicação do artigo 13 do Código 

de Defesa do Consumidor. Todavia, no presente caso, entende-se que no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor respondem pelo vício do 

produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o 

fabricante que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que 

contratou a venda com o consumidor, responsáveis solidários pela 

garantia de qualidade-adequação do bem. Assim, caracterizado os danos 

materiais através de comprovação do efetivo prejuízo material e pecuniário 

em decorrência do vício de adequação, deve ser o autor restituído do 

valor desembolsado na forma simples, ensejando a devolução em dobro 

tão somente quando verificado má-fé do fornecedor, o que não restou 

caracterizado no caso. Nessa linha, não tendo a empresa requerida 

apresentada prova contrária à alegação do reclamante de que o vício do 

produto não foi sanado, mesmo depois das diversas tentativas de 

solicitação de reparo, entende-se que deve ser restituído o valor pago 

pelo produto, vez que o vício apresentado inviabiliza a sua utilização. O 

artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao consumidor optar por ter a 

restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter a sua substituição por 

outro da mesma espécie, em caso de o vício não ser sanado no prazo 

máximo de trinta dias. Outrossim, não restou comprovado que o 

fornecedor agiu de má-fé ou tenha submetido o autor ao ridículo, razão 

pela qual a devolução em dobro não procede. No tocante ao pedido de 

dano moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade 

civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e 

essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta (ação) comissiva 

ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, 

que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela 

conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso 

deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 

nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 

estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, 

contata-se que o pedido de indenização tem como causa de pedir não só 

o vício do produto, mas também da assistência não prestada ao 

consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nesse contexto, resta configurada a prática de ato ilícito 

pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos 

morais suportados pelo reclamante. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no estabelecimento 

comercial requerido que apresentou vício de fabricação desde sua 

aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio legal. A 

doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um 

dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Levando em consideração a aplicação da legislação especial ao caso em 

tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do comerciante na 

forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de culpa para restar 

evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência do dano e do 

nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso dos autos. A 

frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício inesperado, a 

busca pela solução do impasse não encontrada via extrajudicial, ensejam 

o dever de indenizar. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. (...)” - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 103422520148110058/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016. “RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - 

MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade.” (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012). Dessa forma, em pese a alegação da 

requerida de que há necessidade de prova pericial técnica a fim de 

comprovar o real defeito do produto, tem-se que não merece prosperar, 

isso porque o simples fato da requerida se negar a efetuar a troca do 

produto, aliás, sequer permitiu que o requerente o enviasse sem ter que 

optar por uma das opções fornecidas, quais sejam, um vale compras no 

mesmo valor do produto ou aceitasse a restituição do valor pago, além do 

fato de não se propor a consertá-lo gera o dever de indenizar, haja vista o 

flagrante descumprimento do disposto no inciso II, §1º do artigo 18 da Lei 

n. 8.078/60. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 
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fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Reclamada à devolução da quantia paga, cujo 

montante é de R$ 1.576,20 (um mil, quinhentos e setenta seis reais e vinte 

centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, desde a data do pagamento. Ao mesmo tempo, 

CONDENO a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(13.04.2015) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15196 Nr: 1675-23.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALW Materias de Construção e Supermercado Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria e Comercio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-40.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA GONCALVES GUERREIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA C.M. ARTERO -ME 

ajuizou ação de cobrança face de LUANA GONÇALVES GUERREIRO 

ambos qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, verifica-se 

que as partes entabularam acordo. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato. Decido. Tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis 

e que as cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo 

entabulado para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, 

inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. 

Defiro o pedido para juntada da carta de preposto nos autos. Sem custas 

e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-62.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010037-62.2015.8.11.0059, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. REQUERENTE: 

TARCISIO BONFIM RIBEIRO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

S.A. TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

indenizatória por danos morais em face de NOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO 

S/A (CASAS BAHIA)., ambos devidamente qualificados. Juntou os 

documentos de fls. 16/25. Por meio da decisão de fl. 26, a inicial foi 

recebida, sendo designada audiência de conciliação nos autos. Citada, a 

empresa ré apresentou contestação às fls. 29/48, ocasião em que alegou 

preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls. 72/74. À fl. 82, a 

parte reclamante pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o 

presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, 

respondem pelo vício de inadequação do produto todos aqueles que 

ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o 

produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, 

responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem, 

inteligência do artigo 18 do CDC. Importante registrar que a doutrina 

diferencia os termos “vício” e “defeito”, ou seja, vício pertence ao produto 

ou serviço, tornando-o inadequado, mas que não atinge o consumidor ou 

outras pessoas, por exemplo, a televisão adquirida que funciona mal. Já o 

defeito é o vício acrescido de um problema extra. O defeito não só gera 

uma inadequação do produto ou serviço, mas um dano ao consumidor ou 

a outras pessoas, por exemplo, televisão que explode causando danos a 

pessoas. Nesse sentido, há vício sem defeito, mas não defeito sem vício. 

Os defeitos é que geram acidentes de consumo, sendo disciplinados nos 

arts. 12 a 14. Por sua vez, os vícios são tratados nos arts. 18 a 25. No 

caso em tela, cuida-se de vícios de adequação, em que o produto 

adquirido da ré não correspondeu à expectativa gerada pelo consumidor 

quando da utilização ou fruição, de modo que deve ser aplicada a regra do 

artigo 18, do CDC, que estabelece a responsabilidade de todos os agentes 

e de forma solidária, por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva do comerciante. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO. 

Da análise detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece 

prosperar em parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

cumpre salientar que a relação jurídica descrita nos autos se submete às 

regras do artigo 18, da Lei 8.078/90, pois as partes se enquadram nos 

conceitos de fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente 

demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva. 

Veja-se: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.” No caso em apreço, mostra-se 

incontroverso nos autos que o reclamante adquiriu junto à empresa 

requerida CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A o seguinte produto 

Televisão PlasmaSmart TV, 3D, 51 polegadas, modelo PH51C21PSG, 

marca PHILCO (fl. 24). Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos 

que o tornou imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em 

várias tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para 
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o conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato através do Chat da requerida, todavia, restando 

infrutíferas tais tentativas, pois não obteve a troca do produto, sob 

alegação de que as unidades já haviam se esgotado, sendo lhe ofertado o 

estorno do valor ou vale compras por um produto semelhante (fls. 17/19). 

Também restou incontroverso que o problema perdura por mais de meses 

sem qualquer solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho 

adquirido pelo consumidor, bem como, havendo reclamação junto à 

empresa autorizada, sem qualquer solução, outra alternativa não restou 

ao autor senão a de ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição 

do valor pago pelo aparelho, bem como indenização por danos morais. 

Insta ressaltar que a empresa ré ao contestar, informou que cumpriu com 

sua obrigação perante o consumidor (entrega do produto), sendo que não 

é responsável pelos defeitos de fabricação, uma vez que é facilmente 

identificável o fabricante, o que exclui a aplicação do artigo 13 do Código 

de Defesa do Consumidor. Todavia, no presente caso, entende-se que no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor respondem pelo vício do 

produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o 

fabricante que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que 

contratou a venda com o consumidor, responsáveis solidários pela 

garantia de qualidade-adequação do bem. Assim, caracterizado os danos 

materiais através de comprovação do efetivo prejuízo material e pecuniário 

em decorrência do vício de adequação, deve ser o autor restituído do 

valor desembolsado na forma simples, ensejando a devolução em dobro 

tão somente quando verificado má-fé do fornecedor, o que não restou 

caracterizado no caso. Nessa linha, não tendo a empresa requerida 

apresentada prova contrária à alegação do reclamante de que o vício do 

produto não foi sanado, mesmo depois das diversas tentativas de 

solicitação de reparo, entende-se que deve ser restituído o valor pago 

pelo produto, vez que o vício apresentado inviabiliza a sua utilização. O 

artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao consumidor optar por ter a 

restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter a sua substituição por 

outro da mesma espécie, em caso de o vício não ser sanado no prazo 

máximo de trinta dias. Outrossim, não restou comprovado que o 

fornecedor agiu de má-fé ou tenha submetido o autor ao ridículo, razão 

pela qual a devolução em dobro não procede. No tocante ao pedido de 

dano moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade 

civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e 

essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta (ação) comissiva 

ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, 

que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela 

conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso 

deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 

nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 

estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, 

contata-se que o pedido de indenização tem como causa de pedir não só 

o vício do produto, mas também da assistência não prestada ao 

consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nesse contexto, resta configurada a prática de ato ilícito 

pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos 

morais suportados pelo reclamante. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no estabelecimento 

comercial requerido que apresentou vício de fabricação desde sua 

aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio legal. A 

doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um 

dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Levando em consideração a aplicação da legislação especial ao caso em 

tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do comerciante na 

forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de culpa para restar 

evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência do dano e do 

nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso dos autos. A 

frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício inesperado, a 

busca pela solução do impasse não encontrada via extrajudicial, ensejam 

o dever de indenizar. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. (...)” - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 103422520148110058/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016. “RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - 

MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade.” (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012). Dessa forma, em pese a alegação da 

requerida de que há necessidade de prova pericial técnica a fim de 

comprovar o real defeito do produto, tem-se que não merece prosperar, 

isso porque o simples fato da requerida se negar a efetuar a troca do 

produto, aliás, sequer permitiu que o requerente o enviasse sem ter que 

optar por uma das opções fornecidas, quais sejam, um vale compras no 

mesmo valor do produto ou aceitasse a restituição do valor pago, além do 

fato de não se propor a consertá-lo gera o dever de indenizar, haja vista o 

flagrante descumprimento do disposto no inciso II, §1º do artigo 18 da Lei 

n. 8.078/60. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Reclamada à devolução da quantia paga, cujo 

montante é de R$ 1.576,20 (um mil, quinhentos e setenta seis reais e vinte 

centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, desde a data do pagamento. Ao mesmo tempo, 

CONDENO a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(13.04.2015) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 5558-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de execução de título executivo judicial, ajuizada por 

TIAGO DA SILVA MACHADO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Citado o executado quedou-se inerte, conforme certidão contida na 

referência 15.

 É a síntese, do necessário. Decido.

Determino a Secretaria deste Juízo cumprir as disposições previstas no 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Após, determino a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, 

desde que comprovado o pagamento.

 Sendo cumprida a determinação supra, intime-se o exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Frise-se que a atualização monetária ocorrerá no momento da expedição 

da RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74551 Nr: 5471-75.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Ribeiro Gonçalves, Carlos Loyse Alves Luz, 

Sônia Regina da Cunha, Marcio Ferreira Damasceno, Marilene Santos do 

Nascimento, Valeria Lucia Soares, Àurea Carola dos Santos Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ribeiro Filho - 

OAB:6868 OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando, dentre outras 

questões, a incompetência absoluta deste Juízo.Decido.O pedido para se 

reconhecer a incompetência deve ser acolhido. Isso porque nosso 

Superior Tribunal de Justiça vem dando interpretação extensiva ao inciso 

III do artigo 114 da Constituição Federal, para reconhecer que todas as 

questões surgidas no âmbito de eleições sindicais, mesmo que se trate de 

sindicatos de servidores públicos, devem ser resolvidas pela Justiça do 

Trabalho. Por todos, veja-se o precedente CC 51633/SP, Rel. Ministro José 

Delgado, Primeira Seção, j 28/09/2005, DJ 17/10/2005 p. 166 . Assim, 

tratando este feito de pretensão para dirimir pleito surgido em atos 

relacionados à eleição sindical, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DESTE JUÍZO PARA PROCESSRAR E JULGAR O FEITO, 

REMENTENDO OS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO DE 

CONFRESA/MT.Em razão disso, REVOGO A LIMINAR 

CONCEDIDA.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62024 Nr: 121-09.2016.811.0059

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA SAVIERI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

TORNEIRAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moura Alves e Santos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME PEGO SIQUEIRA - 

OAB:18593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI - OAB:12994

 Nestes autos, a parte autora apresentou pretensão para arrestar bens da 

parte ré.

O arresto foi deferido liminarmente, tendo sido certificado nos autos que 

os bens indicados pela parte autora foram apreendidos.

Posteriormente, a parte autora apresentou a ação principal, que seria uma 

Ação Monitória (referência 29), sendo a parte ré intimada a manifestar-se.

Em sua manifestação, a parte ré reconheceu a existência da dívida, 

dizendo também que precisaria apenas de um prazo para regularizar a 

situação.

Por causa de tudo isso, resta superada a necessidade de citações, 

CONVOLANDO-SE A AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO EXECUTIVA.

Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora diga se houve adimplmento 

da dívida ou se manifeste em termos de prosseguimento, sob o risco de 

arquivamento do feito na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73978 Nr: 5212-80.2016.811.0059

 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: ERLLY MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5212-80.2016.811.0059 (código 73978)

Ação Civil

Autor: ERLLY MARIA DA SILVA

Réu: MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT

SENTENÇA

Relatório

ERLLY MARIA DA SILVA, com estes autos, pretendeu, em face de 

MUNICÍPIO DE CONFRESA – MT, provimento judicial no sentido de que este 

Juízo imponha ao réu o recolhimento de contribuições previdenciárias.

Disse que teria trabalhado para o município entre 1993 e 2016, mas o réu 

teria deixado de repassar contribuições previdenciárias do período entre 

1993 a 2005.

Segundo a autora, esse fato estaria a prejudicar seu direito à 

aposentadoria.

O réu foi citado, mas não apresentou resposta.

Tendo vista dos autos, a autora pediu o julgamento antecipado da lide.

Decido.

Há clara situação a evidenciar que a autora é parte ilegítima.

Isso porque a autora não pode, em seu nome, pedir direito alheio. É 

exatamente o que se tem nos autos. Quando a autora vem a Juízo pedir 

que se condene o Município a pagar verbas que seriam titularizadas pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), verifica-se que a autora 

precisaria de uma legitimidade extraordinária para tanto.

Ora, apenas ao INSS cabe promover a ação que tenha por objeto direito 

seu.

As contribuições previdenciárias objeto desta ação são direito do INSS e, 

por isso, não tem a autora legitimidade para autuar no feito.

 Dispositivo

Diante destas considerações, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE DA PARTE 

AUTORA E, POR ISSO, JULGO EXTINTO ESTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na condição 

de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 26 de fevereiro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67070 Nr: 2097-51.2016.811.0059

 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: José Alves Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luz Oliveira & Vasconcelos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na manifestação tida por referência 18, a parte autora disse que estaria 

entabulando acordo com a parte ré e, por isso, pediu suspensão do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 713 de 793



processo.

Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora esclareça se ainda subsiste 

interesse no prosseguimento do feito, apresentando, se for o caso, o 

endereço do réu para citação, sob o risco de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67551 Nr: 2203-13.2016.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BISPO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartorio de Notas e Registro Civil de Pessoas 

Naturais - Tabelionato Taquaralto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CLEITON ARAUJO DE 

MEDEIROS - OAB:15107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas.

Se pretender-se prova técnica, deverão ser formulados quesitos e 

indicado assistente técnico, sob o risco de preclusão.

Se houver pretensão na produção de prova testemunhal, deverão ser 

observados os artigos 455 e seguintes do Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84885 Nr: 6046-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOYHANE MAMEDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, este Juízo deferiu depósito em consignação, no seguintes 

termos:

"Intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias úteis, promova o 

depósito na Conta Única, nos termos do artigo 542, inciso I, do CPC. Após, 

cite a parte requerida para levantar o depósito ou, caso queira, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze)

dias. Não sendo o valor recolhido dentro do prazo assinalado ou, 

apresentada contestação ou decorrido ‘in albis’ o prazo para

tanto, volvam-me os autos conclusos.”.

Ocorre que a parte autora apresentou Embargos de Declaração, dizendo 

que este Juízo teria sido omisso quanto ao pedido nominado letra "C" da 

petição inicial.

Tem razão a parte autora, posto que na decisão judicial não houve 

deliberação quanto ao pedido identificado na letra "C" constante da petiçã 

inicial.

Em razão disso, INTEGRANDO A DECISÃO LIMINAR, DESTA DEVERÁ 

CONSTAR:

"Defiro o depósito das demais parcelas nº 26 a 48, com vencimentos 30 

de junho de 2017 a 30 de abril de 2019 que vencerão mensalmente, 

expedindo a guia para depósito judicial ao tempo da obrigação),"

Efetivado o depósito da primeira parcela, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81506 Nr: 3869-15.2017.811.0059

 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: Abi Ackel Andrade Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 30 dias para que as partes se manifestem quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas.

Se for pedida prova técnica, deverão ser formulados quesitos e indicado 

assistente técnico, sob o risco de preclusão.

Se pretender-se prova testemunhal, deverão ser observados os termos 

dos artigos 455 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o risco de 

preclusão.

Registro que a intimação da parte ré deverá ser formalizada pela 

disponibilização do inteiro teor dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59074 Nr: 2788-02.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA E COITO LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a penhora requerida pela parte autora, conforme referência 25.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62871 Nr: 504-84.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora foi citada e não apreserntou Embargos, 

determino à Secretaria deste Juízo que pratique os atos próprios para 

requisição do pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69217 Nr: 3028-54.2016.811.0059

 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): Alipio Cordeiro da Silva, Luiza Vicenti Cordeiro 

da Silva, MARCOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na referência 21, consta manifestação da parte autora no sentido de que 

seja realizada citação por hora certa porque, segundo alegação, os réus 

residiriam no mesmo endereço em que restou frustada o ato.

Defiro parcialmente o pedido.

Isso porque a citação por hora certa não é um direito postestivo do autor. 

Apenas ocorre a citação por hora certa quanto o oficial de justiça verifica 

a ocorrência dos seus requisitos, sendo, nesse caso, obrigação funcional 

do meirinho realizá-la.

Por outro lado, as razões apontadas pelo agente da citação não revelaram 

a impossibilidade de citação dos réus no endereço, pois foi dito que eles 

estariam apenas viajando.

Sendo assim, determino que se expeça novamente mandado de citação, 

observando o mesmo endereço, sendo que, caso se verifiquem os 

requisitos próprios, deverá ser implementada a citação por hora certa.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 3542-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correia, FÁBIO RIBEIRO DA 

SILVA, Valdemir Alves Brittes, Rogerio Henrique da Silva, Jesuslanderson 

Ferreira Moreira, alcunha "Kila", ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA, Luciano 
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Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT 17816, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A, JOSÉ 

RENATO DE MORAES - OAB:13330, LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória, para ABSOLVER 

Elias Rai Bretanha Moreira, Valdemir Alves Brites e Jesuslanderson 

Ferreira Moreira, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. Ao mesmo tempo, CONDENAR Materson Pereira Correa, Fábio 

Ribeiro da Silva, Rogério Henrique da Silva e Luciano Henrique da Silva, 

tão somente, nas sanções do artigo 158, §1º, do Código Penal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93703 Nr: 11369-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Alencar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para CONDENAR 

PAULO HENRIQUE ALENCAR DA SILVA, já qualificado nos autos, às 

penas previstas para o crime tipificado no artigo 155, caput (FATO 01) e 

artigo 155, caput (FATO 02), na forma do artigo 69 (concurso material), 

todos do Código Penal. (....) .CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE 

PENA.Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem 

reconhecidas e sopesadas, motivo pelo qual fixa-se a pena intermediária, 

para CADA crime de furto, fixa-se a pena intermediária, para CADA crime 

de furto, em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, na forma do 

artigo 69 do Código Penal, conforme decidido. (...) Neste caso concreto, a 

reprimenda corporal foi estabelecida em 01 ano 07 meses e 17 dias de 

reclusão. Considerando a previsão contida no artigo 44 do Código Penal, 

substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direito: a) consistente em prestação serviço a comunidade; b) limitação 

aos finais de semana, ambas com termos a serem definidos pelo Juízo da 

Execução. SURSISConsiderando que é cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, não há que se falar em 

suspensão condicional da pena, por força da vedação prevista no artigo 

77, III do Código Penal.MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVANão há 

elementos que justifiquem a prisão preventiva do condenado.Deste modo, 

julgo prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva formulada 

pela defesa em audiência de instrução e julgamento.VALOR MÍNIMO PARA 

INDENIZAÇAODiante o pedido ministerial, bem como os elementos contidos 

nos autos, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) relativos à 

reparação de danos materiais da vítima José Milton.(...)Cientifique-se o 

Ministério Público. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO 

RÉU, CUJO CUMPRIMETNO DEVERÁ SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DE 

QUE NÃO HÁ OUTRO MOTIVO QUE IMPONHA A PRISÃO.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte (MT), 27 de março de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36322 Nr: 3998-18.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Vistos em substituição legal.

À vista das informações colacionadas aos autos, designo audiência 

admonitória para o dia 27 de março de 2018, às 13h30min.

 Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28384 Nr: 424-46.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme de Souza Salina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Certifico que intimo a defesa da juntada de oficio(ref.179).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6679 Nr: 981-19.2005.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AL&MCdIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Andrade - 

OAB:9706-A/MT, Edy Wilson Piccini - OAB:4950/MT, Geane 

Franchesca Monteiroco - OAB:MT-24.393/0, HEBER PEREIRA BASTOS 

- OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 981-19.2005.811.0019

Código n.º 6679

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Em que pese o pedido da parte exequente seja no sentido de expedição 

de mandado de imissão na posse, tenho que, cuidando-se de bem móvel, 

a medida adequada é a expedição de busca a preensão do bem em 

questão. Com isto, por economia processual, determino a expedição de 

mandado de busca, apreensão e remoção do veículo Honda CG 125 Titan 

ES, Placa IJU 3278, Chassi 9C2JC30201R011588.

Uma vez cumprido o mandado em testilha, intime-se o exequente para que 

assuma a posse do bem mediante termo de entrega.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20047 Nr: 304-42.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBMdSrpKAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, 

Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 Processo n.º 304-42.2012.811.0019

Código n.º 20047

Vara Única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

Diante da aparente possibilidade de celebração de acordo entre as partes, 

entendo por bem, antes da análise dos fundamentos invocados pela parte 

requerida, a designação de audiência de conciliação que desde já designo 

para o dia 19 de abril de 2018 às 17h00min.
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As partes poderão fazer-se acompanhar de advogados.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12346 Nr: 96-92.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

Geferson dos Santos Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Porto dos Gaúchos - OAB:, Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giana Vanessa Michelletti - 

OAB:13.007/MT, Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16273

 Processo n.º 96 -92.2011.811.0019

 Código nº 12346

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista da certidão de fl.115-verso, intime-se a advogada dativa nomeada 

nos autos para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

prosseguimento do feito com as diligências necessárias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimada e inerte, arquive-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2197 Nr: 202-06.2001.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC, CeARL, REdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT, Fábio de Aquino Póvoas - OAB:OAB/MT 5.819, 

FRANCIELI BRITZIUS - OAB:19138, Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT

 Processo n.º 202-06.2001.811.0019

Código n.º 2197

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pleiteia a suspensão do 

trâmite do cumprimento de sentença, em virtude da não localização de 

bens passíveis de constrição de titularidade dos executados.

Pois bem. DEFIRO o pleito e determino a suspensão do processo pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, com fulcro no art.921, III, do CPC.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Após o transcurso do referido prazo, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 979120178110108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601/B

 Intimo o advogado do reeducando para se manifestar quanto ao cálculo 

de ref.161, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25872 Nr: 820-57.2015.811.0019

 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: Alair Maria Santoni, José Waldir Santoni, Luiz Delmir 

Santoni, Pedro Admir Santoni, Maria Clair Santoni Andrade, George 

Valdecir Santoni, Loacir Santoni representado Alex Junior Neves Santoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Otilia de Oliveira Santoni (Espolio), 

Dalvino Santoni (Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta e visando dar regular 

prosseguimento ao feito, DEFIRO o pedido formulado na petição de Ref. 71 

para fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Colniza/MT, solicitando-lhe que forneça eventual certidão 

de óbito em nome do herdeiro Pedro Admir Santoni, inclusive fazendo 

constar se o mesmo deixou descendentes vivos.

Com a respota ao ofício, venham-me os autos conclusos para 

providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29170 Nr: 664-35.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. D. Terraplanagem e Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Green Line Enhenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:7.303-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 664-35.2016.811.0019

Código n.º 29170

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Trata-se de petitório da parte Requerente em que requer a citação 

editalícia da parte executada, de maneira a viabilizar o regular 

prosseguimento do feito.

Pois bem. A citação por edital pressupõe prévio esgotamento das 

diligências necessárias à localização do citando, conforme enuncia o art. 

256, § 3º, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 256. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Com efeito, no caso dos autos pretende a parte exequente ver levada a 

efeito a citação ficta sem sequer ter formulado qualquer pleito no sentido 

de localização do executado por requisição do juízo, o que entremostra a 

inviabilidade de deferimento de tal pedido.

No ponto, advirta-se que a promoção de citação por edital sem as devidas 

cautelas, notadamente diante do seu alto potencial lesivo aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, autoriza a cominação de sanção de até 5 

(cinco) salários-mínimos, nos termos do art. 258, do CPC. Com isso, 

dessume-se que a citação por edital encontra tons de excepcionalidade.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido da parte 

exequente no que atine à citação por edital da parte executada, 

intimando-a para no prazo de 10 (dez) dias promover as diligência no 
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sentido de localizar esta última, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40966 Nr: 705-31.2018.811.0019

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropesa - Agropecuária Porto dos Gaúchos - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Raimundo Corti, Cláudio Corti, Andriane 

Fátima Parcianello Corti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ampélio Parzianello - 

OAB:45547, Cristiane Pagnoncelli de Godoy - OAB:31143/PR, Moacir 

Luiz Gusso - OAB:11592

 Processo n°. 705-31.2018.811.0019

Código nº. 40966

Vara Única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

Trata-se de Ação Declaratória Incidental de Fraude a Execução intentada 

por AGROPESA – AGROPECUÁRIA PORTO DOS GAÚCHOS S/A em 

desfavor de LUIZ RAIMUNDO CORTI e OUTRO, todos devidamente 

qualificados na petição inicial.

 A análise da peça inaugural revela que a parte autora não recolheu 

custas e taxas judiciárias nem tampouco requereu a gratuidade de justiça, 

razão pela qual deve a petição inicial ser emendada, a fim de suprir 

referida omissão.

Desta forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que emende à 

inicial para o fim de recolher as custas ou, havendo fundadas razões, 

requerer a gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25222 Nr: 602-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSG, RGdS, ATdP, CLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT, Maria Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 18 de julho de 2018 

às 16h30min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40080 Nr: 246-29.2018.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Geici Paula da Silva, Renato Igachira 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Ante o exposto, forte em tias fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

a tutela provisória requerida, conferindo à genitora Andressa Geici Paula 

da Silva o direito de visitar sua filha, mediante prévio planejamento em 

conjunto com a equipe técnica da Casa de Passagem e a família da 

infante, o que faço com arrimo nos art. 100, § único, XI e XII c/c 101, §§ 4º 

a 7º, do ECA.Oficie-se a Casa de Passagem, por intermédio de sua 

responsável legal, para que encaminhe periodicamente a este juízo 

relatório circunstanciado das visitas.Por derradeiro, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial com a avó da menor Sra. Maria Rosa 

Igachira, pela Equipe Multidisciplinar do juízo.Intime-se.Ciência ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de 

estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8951 Nr: 110-81.2008.811.0019

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMdCCrpMCMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristiane Brilhante 

Ramos - OAB:144.129/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristiane Brilhante 

Ramos - OAB:144.129/SP

 Processo nº 110-81.2008.811.0019

Código nº 8951

Vara Única

Vistos em substituição legal.

A vista da certidão de fl.51 e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, NOMEIO para atuar como Defensor Dativo do 

Requerente o causídico Dr. Abraão Lincon de Laet, inscrito na OAB/MT 

sob o n.º 6200-O, 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).

Desde já, arbitro em favor do nobre advogado nomeado, a título de 

honorários advocatícios o equivalente a 5(cinco) URH’s, conforme prevê a 

Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10280 Nr: 436-07.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Taise Campanelli Ohara 

- OAB:1378646, Reinaldo Oliveira - OAB:310453, Solange de Holanda 

Rocha - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Processo n.º 436-07.2009.811.0019

Código n.º 10280

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Cuida-se pedido formulado pela parte Exequente no sentido que sejam 

penhorados bens que guarnecem a sede da sociedade empresária de que 

é sócio o executado, notadamente aqueles arrolados no petitório de fl. 

150.
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Pois bem. A detida análise dos autos revela que a presente execução 

fiscal é promovida em face da pessoa natural Elcio Marques de Souza, 

não se confundindo, portanto, com a pessoa jurídica da qual é sócio, 

mormente em se tratando de atividade empresária exercida por meio de 

sociedade limitada, cujo patrimônio não se confunde com a de seus 

sócios.

Com isto, resta notória a possibilidade de proceder à penhora de bens da 

sociedade empresária quando somente a pessoa física conta da Certidão 

de Dívida Ativa, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente neste sentido.

Com isto, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova os atos processuais que lhe competirem.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 27 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11885 Nr: 831-62.2010.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira Dias Filho, Claudinei da Silva, Paulo 

Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, João Paulo Curia Pereira - OAB:21501-O, Marcelo 

Rubens Betarello Setolin - OAB:18930

 Processo nº 831-62.2010.811.0019

Código nº 11885

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Tendo em vista que estarei usufruindo de minhas férias regulamentares no 

período de 02 de maio à 03 de junho de 2018, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 19 de julho de 2018 às 15h15min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21301 Nr: 342-20.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeni de Souza Vogt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Termo Circunstanciado n.º 342-20.2013.811.0019

Código n.º 21301

Juizado Especial

 Vistos em substituição legal.

Compulsando os autos, verifico que diante da suspensão condicional do 

processo, o denunciado não comprovou o cumprimento integral das 

condições que lhes foram impostas, quedando-se inerte quanto à 

comprovação do pagamento dos danos provocados a vitima.

Posto isto, intime-se o réu para que comprove nos autos, no prazo de 

10(dez) dias, o cumprimento do pagamento dos danos causados a vítima, 

sob pena de ter seu benefício revogado. Acaso necessário, expeça-se 

carta precatória à Comarca de Juara.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22076 Nr: 189-50.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Fumagalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romero Santos Lima Junior - 

OAB:29.950-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435

 Processo n.º 189.50.2014.811.0019

Código n.º 22076

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta e considerando o teor do petitório de 

fl. 81, DETERMINO a expedição de mandado de Penhora e Avaliação do 

bem descrito à fl. 74, observando-se as formalidades do art. 837 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 27 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11544 Nr: 489-51.2010.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonel da Silva Santana, Luiz Sérgio Rossi, Paula 

Alessandra Rossi Geglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel da Silva Santana, Antonio Leonildo 

Ortega, Rubens Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Luiz 

Sergio Rossi - OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Luiz 

Sergio Rossi - OAB:10.089-A/MT, Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - 

OAB:10.914-A/MT

 Processo n.º 489-51.2010.811.0019

Código n.º 11544

Vara Única

Vistos em substituição legal.

DEFIRO o petitório retro e determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, a fim de que as partes exequentes possam 

localizar os bens dos executados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21508 Nr: 544-94.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sartoretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pedro Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO SCHIEFELBEIN - 

OAB:12532/B, Rogério Antonio de Lima - OAB:7.303-A /MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Vera Lucia 

Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Processo n.º 544-94.2013.811.0019

Código n.º 21508

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte requerida, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

DEFIRO ainda o pedido de expedição de Ofício ao INDEA/MT para que 

informe a existência de eventuais bens semoventes registrados em nome 

da parte executada.

Por outro vértice, INDEFIRO por ora o pedido de consulta por intermédio do 

sistema INFOJUD, uma vez tal mecanismo importa em quebra do sigilo 

fiscal do executado, devendo, portanto, ser utilizado como ultima ratio.

Restando localizados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito; nada havendo a penhorar, 

desde logo determino a suspensão do processo pelo prazo máximo de 1 

(um) anos, nos moldes do art. 921, III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21858 Nr: 10-19.2014.811.0019

 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, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Reni Cecília Puhl 

Petrazzini-ME, Cláudio Javé de Sá Bandeira, Reni Cecília Puhl Petrazzini, 

Abel Aliomar Petrazzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, André Figueredo da Silva - OAB:MT 21.214/O, 

Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Márcio Teixeira da 

Fonseca - OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - 

OAB:11341-A/MT

 Processo n.10-19.2014.811.0019

Código n.º 21858

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 16 de julho de 2018 

às 16h10min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13120 Nr: 870-25.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdFRrpJdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 870-25.2011.811.0019

Código n.º 13120

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte executada, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação da 

parte executada para querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Bem como que seja determinada a expedição de ofícios aos cartórios de 

registro de imóveis de Juara, Porto dos Gaúchos e Tabaporã, para que 

informem a existência de imóveis em nome do executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8673 Nr: 833-37.2007.811.0019

 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): 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:

 Processo n.º 833-37.2007.811.0019

Código n.º 8673

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte executada, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação da 

parte executada para querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13757 Nr: 235-10.2012.811.0019

 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 de Souza Malfato, Sílvia Baldisera Malfato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter A A Friedrichs e sua esposa, Willi Nagel 

e sua esposa, Volmir Elton Scheffler, Antonio Lázaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Herrera de Oliveira - 

OAB:14.867/MT, Orlando Geraldo de Oliveira - OAB:18619-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Inês Andruchak - 

OAB:15178/O/MT, Elcio Lima do Prado - OAB:4757, Elizangela Braga 

Soares Altoé - OAB:16.126/O

 Processo nº 235-10.2012.811.0019
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Código nº 13757

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Tendo em vista que estarei usufruindo de minhas férias regulamentares no 

período de 02 de maio à 03 de junho de 2018, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 20 de julho de 2018 às 13h30min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 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: Champion Farmoquímico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Silva de Abreu

 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 nº 238-28.2013.811.0019

Código nº 21195

Vara Única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da(s) parte(s) executada(s) e restando todas elas infrutíferas, afigura-se 

razoável a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

 Por fim, expeça-se ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Mato 

Grosso – INDEA, para que informe a existência de eventuais bens 

semoventes em nome da parte executada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29411 Nr: 730-15.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Bento Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ao realizar consulta no sistema RENAJUD não encontrei 

nenhum veículo em nome do executado. Assim, impulsiono os autos ao 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35495 Nr: 1358-67.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senira Maria Vedana Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que realizei a constrição dos veículos em nome da executada. 

Assim, impulsiono os autos ao exequente para informar a localização dos 

bens para expedir o mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26515 Nr: 1067-38.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Santos Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Certifico que realizei a constrição dos veículos no sistema RENAJUD. 

Assim, impulsino os autos a fim de intimar o exequente para indicar o 

endereço para expedir o mandado de penhora dos veículos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 88 Nr: 8-74.1999.811.0019

 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): C.M. Madeiras Ltda., Adão Ernesto de Oliveira

 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 8-74.1999.811.0019

Código n.º 88

Vara Única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

DEFIRO o pleito da parte exequente para fins de consulta de endereço em 

nome de C.M.Madeiras LTDA, através, do BACENJUD, fazendo, neste ato, 

a juntada do respectivo protocolo de pesquisa.

Restando frutífera a localização de endereço, expeça-se, de imediato, a 

intimação para a parte executada para fins de indicar bens passiveis de 

penhora; não encontrado, intime-se a parte exequente para que requeira o 

que de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1714 Nr: 265-65.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assunção Madeiras Ltda, Espólio de Alcides 

de Assunção, Adriana Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Flavinia Gomes Santos Boulhosa - OAB:, 

Maria José do Nascimento - OAB:6.903/MT, Marisol Néspoli - 

OAB:7423/MT, Maurides Celso Leite - OAB:3.042, Miguel 

Biancardini Neto - OAB:não, Osvaldo Antonio de Lima - OAB:3212, 

Robert Luiz do Nascimento - OAB:, Roberta Tenório Gondim de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 720 de 793



Assis Bittencourt - OAB:Mat. 01570047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903/MT

 Processo n.° 265-65.2000.811.0019Código n.º 171 Vistos em substituição 

legal.Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte exequente com 

pedido de penhora online a ser realizada em ativos financeiros de 

titularidade da parte executada, eventualmente existentes em conta 

bancária.Inicialmente, é importante ressaltar que as cooperativas de 

créditos passaram a integrar recentemente o sistema BACENJUD, 

tornando-se desnecessária a expedição de ofício para tais 

instituições.Posto conseguinte, saliento que a penhora online de ativos em 

nome da parte devedora é perfeitamente cabível com o fito de alcançar a 

satisfação integral do débito exigido, mormente porque dentro da ordem 

preferencial legalmente prevista (art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele 

em espécie ou em aplicação em instituição financeira) encontra-se em 

primeiro lugar.Desta feita, DEFIRO a penhora online, do montante solicitado 

e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento 

de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado 

deverá ser intimado por meio de advogado, ou, na falta deste 

pessoalmente, para fim de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, 

do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente.Deste modo, acaso infrutífera a 

constrição, desde já, determino a suspensão do processo pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, devendo os autos aguardar em cartório até o decurso 

do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11267 Nr: 215-87.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Dilmar Antonio Schuck, Edson Marcos Schuck, Arno Marcos Schuck, 

Ernani Luiz Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Flavinia Gomes Santos Boulhosa - OAB:, 

Lidinalva Alves Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS, Fernando do Nascimento Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Processo n.° 215-87.2010.811.0019Código n.º 11267Vara 

ÚnicaBLOQUEIO/PENHORA ONLINEVistos em substituição legal.Trata-se 

de petitório acostado aos autos pela parte exequente com pedido de 

penhora online a ser realizada em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, eventualmente existentes em conta bancária.Inicialmente, 

é importante ressaltar que as cooperativas de créditos passaram a 

integrar recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a 

expedição de ofício para tais instituições.Posto conseguinte, saliento que a 

penhora online de ativos em nome da parte devedora é perfeitamente 

cabível com o fito de alcançar a satisfação integral do débito exigido, 

mormente porque dentro da ordem preferencial legalmente prevista 

(art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou em aplicação em 

instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar.Desta feita, DEFIRO a 

penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado por meio de 

advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no 

disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 20 de março de 

2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8302 Nr: 453-14.2007.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristhiane Lazzaretti Ávila - 

OAB:10.583-A/MT

 Processo n.º 453-14.2007.811.0019

Código n.º 8302

Juizado Especial

 Vistos em substituição legal.

Intimem-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 21 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9796 Nr: 676-41.2005.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keles Alves de Oliveira, Gisiane Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:MT0015090

 Autos ID N.º 9796

Vistos em correição, etc.

Analisando a defesa apresentada pelos Réus (fls. 378/379 e 415/417), 

constato que não foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não 

encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e 

dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 2018, às 

13h00min (MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 721 de 793



de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142047 Nr: 178-85.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Nacimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cód. nº 142047

Vistos.

Passo a apreciar o pedido de gratuidade da assistência judiciária: neste 

particular, é entendimento pacifico no Superior Tribunal de Justiça que a 

declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (STJ; 

AgInt-AgInt-AREsp 961.339; Proc. 2016/0203249-6; SP; Quarta Turma; 

Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 10/05/2017).

 Assim, apesar da Requerente, que diga-se de passagem, ser servidora 

pública, com vencimentos fixados no importe de R$ 8.400,91 (oito mil 

quatrocentos e noventa e um centavos), não demonstrou, no entender 

desta Magistrada, tratar-se de pessoa menos favorecida, e por 

consequência, sua hipossuficiência com os documentos até o momento 

apresentados (holerites de fls. 24/26), não fazendo jus ao beneficio 

requerido, embora alegar estar “endividada”, ainda recebe mensalmente a 

quantia líquida mensal em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais mensais), 

demonstrando possuir condições financeiras suficientes.

Assim, forçoso é concluir que a Requerente possui condições de se 

prover/manter, independentemente do recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, motivos estes que INDEFIRO o requerimento de assistência 

judiciária, DETERMINADO a intimação da mesma para que regularize a 

presente situação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, o não 

cumprindo da respectiva determinação redundará no indeferimento da 

inicial com seu respectivo cancelamento no distribuidor, conforme dispõe o 

§único do artigo 321 do CPC e normas da CNGC/TJMT.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 16 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11184 Nr: 2134-93.2005.811.0017

 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: Antonio Carlos Girotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abi Roque de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Cezar Anadão - 

OAB:123.059-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Autos Cód. N° 11184

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Estimatória na fase de cumprimento de sentença, no 

qual as partes comunicam que celebraram um acordo (fls. 281/282), e 

pugnam pela homologação do mesmo, com a consequente extinção da 

ação.

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 281/282, observo que 

ele atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o 

ato jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 281/282, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

P. R. I.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 23 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31251 Nr: 2492-82.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 31251

 Sentença

Vistos, etc.

 Francisco Pereira de Carvalho, ingressou com a presente Ação de 

Percepção de Benefício Previdenciário em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

Em seguida, informou-se o falecimento da parte autora, conforme se 

depreende com a juntada da certidão de óbito às fls. 107.

Às fls. 110, o causídico da parte autora informou que os 

sucessores/herdeiros da parte falecida não têm interesse no 

prosseguimento da demanda, de modo que pleiteiam a sua extinção com 

fulcro no artigo 17 do Código de Processo Civil.

 Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo os sucessores da Requerente interesse no 

prosseguimento do fe i to ,  não se v is lumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na sua extinção, nos termos requeridos às fls. 

110.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, incisos VI e VIII, do artigo 

485 do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142582 Nr: 478-47.2018.811.0017

 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: Antônio Monção de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 478-47.2018.811.0017 – Cód. 142582
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Previdenciário

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 26 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40735 Nr: 1315-44.2014.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 40735

 Sentença

Vistos, etc.

Banco Bradesco S/A, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face de Marcio Jose de Oliveira.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 66), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 66.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Dê-se baixa na restrição veicular se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31206 Nr: 2447-78.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria dos Santos Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 2447-78.2010.811.0017 – CÓDIGO – 31206

Decisão

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de aposentadoria Rural por Idade proposta por Angela 

Maria dos Santos Sousa em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 Em análise detida à sentença proferida às fls. 85/86, verifiquei que houve 

um erro material, ou seja, ao final da sentença ficou determinado o 

pagamento de custas pela parte autora. Todavia, em despacho inicial, este 

juízo deferiu a gratuidade de justiça, conforme fls. 14/15.

 Assim, modifico de ofício, tão somente quanto ao pagamento das custas, 

eis, que estão sujeitas a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos 

do art. 98, § 3 do Código de Processo Civil.

Portanto, sanado o erro material acima apontado, persiste, no mais, a 

sentença de fls. 85/86.

Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se

 São Félix do Araguaia-MT, 23 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substitua

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 1137-37.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmir Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 20239

 Sentença

Vistos, etc.

Banco Finasa S/A, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar em face de Delmir Fernandes de Souza.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 71), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 26.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 
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Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Dê-se baixa na restrição veicular (fls. 70).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135024 Nr: 1495-89.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Danilo Müchel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cód. nº 135024

Vistos, etc.

 Haja vista as tentativas de citação do Executado às fls. 08 – via AR e fls. 

12 – via Oficial de Justiça, ambas restaram infrutíferas, DETERMINO sua 

citação via edital, nos termos do inciso IV do artigo 8° da Lei 6.830/1980.

Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do edital, com ou sem 

manifestação, intime-se o Exequente para requerer o que entender de 

direito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 22 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33790 Nr: 2522-83.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz de Jesus Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33790

Despacho

Vistos, etc.

Ante o pedido formulado pelo executado às fls. 65/68, manifeste-se a 

parte Exequente.

Após voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 26 de Março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142727 Nr: 557-26.2018.811.0017

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a medida liminar conforme requerida, pelo que 

nomeio como curadora de Cristina Arruda dos Santos, sua sobrinha Cintia 

Lima Oliveira.Designo audiência de interrogatório da interditanda para o dia 

26 de Abril de 2018, às 14h 30min(MT).Cite-se o interditando e intime-se o 

autor.Ciência ao Ministério Público.Tome-se por termo o compromisso. 

Expeça-se ofício ao INSS dando ciência da decisão.Cumpra-se com a 

urgência que o caso requer. São Félix do Araguaia-MT, 22 de Março de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43156 Nr: 351-17.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar D' Moura - OAB:5.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 43156

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as, ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

No mais, considerando as normas da CNGC, determino a abertura de novo 

volume, realocando as folhas contidas no último volume em excesso.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 23 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 23 de maio de 2018, às 16:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário, tendo sido enviado, por meio do 

Sistema de Conciliação, e-mail ao Advogado da parte autora, conforme 

consta no rodapé da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141715 Nr: 3510-94.2017.811.0017

 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: Anderson de Oliveira Alarcon, Mary Francine Amaral da 

Silva Alarcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Biondo, Ângela Maria Lobato Biondo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nargila Bertolino Medori - 

OAB:77026

 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 06 de junho 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): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134106 Nr: 871-40.2016.811.0017

 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: RBCdS, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCVPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 134106

Sentença.

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de expedição de Alvará Judicial proposta por KAIALA 

SILVA FEITOSA, representada por sua genitora Sra. RENATA BONFIM 

CASTRO DA SILVA, para levantamento dos valores remanescentes em 

conta poupança de titularidade do genitor VILMAR PEREIRA FEITOSA.

O Ministério Público manifestou-se nos autos, pugnando pela intimação da 

parte autora para que informasse sobre a existência de eventuais 

herdeiros, com a respectiva inclusão no polo ativo da demanda (fl. 16).

Seguiu-se a intimação da parte autora para manifestação quanto a cota 

ministerial de fls. 16, o que foi disponibilizado no Diário de Justiça 

Eletrônico n.º 10075.

 Certidão de decurso do prazo para manifestação da parte autora (fl. 19).

À fl. 20 foi determinada a intimação pessoal da parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do feito e 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do §1.º, do artigo 485 do CPC.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Segundo certificado pelo Oficial de Justiça, a intimação pessoal da parte 

autora se deu em 29/01/2018 (fl. 23). O mandado foi juntado aos autos em 

01/02/2018.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Compulsando os autos, observa-se ser impossível dar continuidade ao 

processo, em virtude da inércia da parte requerente, pois intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito não cumpriu a providência no 

prazo determinado, caracterizando, assim, abandono da causa, senão 

vejamos:

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;

Infere-se dos autos que, antes da intimação pessoal, a parte autora já 

havia sido intimada, através do patrono, via DJe (fl. 18/19), mas 

manteve-se silente.

 Em vista disso, foi determinada a sua intimação pessoal para requerer o 

que entender direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, parágrafo 1.º, 

do CPC.

 Contudo, apesar de intimada pessoalmente em 04/09/2017 (mandado 

juntado aos autos no dia 01/02/2018), não

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

atendeu a determinação no prazo, o que mais uma vez revela a sua 

negligência e indiferença na condução do feito.

 Dessa forma, demonstrada a desídia da parte autora torna-se mister a 

extinção do feito.

 Decido.

Ex positis, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

São Félix do Araguaia/MT, 06/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3779 Nr: 1768-88.2004.811.0017

 AÇÃO: Separação Consensual->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: Romes da Mota Soares, Adriane Telles Costa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLÓRIA RIBEIRO 

DIAS SÃO JOSÉ, para devolução dos autos nº 1768-88.2004.811.0017, 

Protocolo 3779, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142243 Nr: 283-62.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vando França Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 142243

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Vando França Feitosa, 

nos autos da ação penal que indeferiu pedido de revogação da prisão 

preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado 

por motivo fútil – art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do Código 

Penal.

Assim, conforme concessão do pedido liminar substitua-se a prisão 

preventiva do denunciado pelas cautelares abaixo nominadas:

I – comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades;

II – não se aproximar, com distância mínima de 1000 (mil) metros da vítima 

Leandro Fernandes da Silva;

III – não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, 

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de 

outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

 Dito isto, EXPEÇA-SE imediatamente o competente alvará de soltura, 

colocando o denunciado incontinenti em liberdade, salvo se por outro 

motivo não deva permanecer preso.

Às providências, com urgência.

São Félix do Araguaia – MT, 27/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20988 Nr: 1892-61.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusery de Moura Pereira, Amadeu Pereira do Santos, 

Adnilson de Moura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em à decisão de fl. 91, IMPULSIONO o feito para abrir vistas à parte 

autora para, querendo, impugnar à Constestação às fls. 92-117, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13148 Nr: 1586-34.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Isaura Pereira de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os devidos fins, que foram expedidos Alvarás 

Eletrônicos referentes ao valor consignado no ofício n° 0152738 sob os 

Nsº 392326-6/2018 e 392514-5/2018. Situação atual: Encontram-se em 

processamento/aguardando pagamento. E, para constar, lavrei esta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41221 Nr: 1734-64.2014.811.0017

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio de Assis Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivania Gonçalves das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:13988, Noely Paciente Luz - OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim abrir vistas à parte autora para manifestar-se 

acerca do teor da certidão à fl. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141439 Nr: 3354-09.2017.811.0017

 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: Edina Pereira Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 65, IMPULSIONO o feito com o fim de abrir 

vistas à parte autora para apresentar, caso queira, Impugnação à 

Contestação de fls. 67-81, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134106 Nr: 871-40.2016.811.0017

 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: RBCdS, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCVPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 134106

Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Advinda manifestação, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 29 de novembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20330 Nr: 1229-15.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonh Saraiva Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com os art. 

109, inciso III, art. 115, julgo extinta a punibilidade do acusado JONH 

SARAIVA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, nascido em 01/07/1983, filho 

de Antônio Barros Cavalcante e Osmarina Saraiva Cavalcante, natural de 

Conceição do Araguaia/PA, pela incidência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a Defensoria 

Pública.Após, certificado o trânsito em julgado da sentença.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Sem custas.São Félix do Araguaia - MT, 27 de 

março de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35777 Nr: 1899-82.2012.811.0017

 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: N. A. Silva Comércio - ME, Antônio Custódio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Autos ID N.º 35777

 Sentença

Vistos, etc.

N.A Silva Comércio- ME e Antônio Custódio da Cruz, ingressaram com a 

presente Ação de Readaptação Contratual c/c Tutela Antecipada em face 

de Banco Bradesco S/A.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 152), eis que já realizou acordo com o requerido, devendo se impor a 

extinção do feito com base no artigo 485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na sua extinção, nos 

termos requeridos às fls. 152.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Uma vez que as partes renunciaram ao prazo recursal, arquive-se com 

as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 17378 Nr: 303-68.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivian Kellen Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Penasso - 

OAB:18.427-B, José Antônio Alvares - OAB:3.432, luciano salles 

Chiappa - OAB:11.883-B

 AUTOS – COD. N.º 17378

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/06/2018 às 

16:00 horas (Horário Oficial do Estado), devendo o Senhor Gestor expedir 

as devidas intimações.

No que diz respeito a prova pericial, esta será analisada no momento da 

instrução processual.
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Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de setembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57056 Nr: 739-11.2010.811.0011

 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 LOPES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI e 701 inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de promover a intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do valor que extrapola a 

requisição de pequeno valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61425 Nr: 1184-15.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Moreira Oliveira, Cleriton Braga de 

Oliveira, Evandro Junior Pires de Deus, Felipe Borges de Sá Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues 

Cruz - OAB:23268

 Código nº 61425

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 295, intime-se, novamente, a ilustre 

defesa dos acusados para que apresente as alegações finais no prazo 

legal, ou decline se não mais patrocina os interesses dos acusados.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação da defesa, intimem-se 

os acusados para que constituam novo advogado, sob pena de ser-lhes 

nomeado defensor dativo.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53014 Nr: 4143-13.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SOUSA ALVES, MARCELO DA 

SILVA LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A, ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, RAQUEL NARDÃO - 

OAB:17.560-B

 Vistos.

 Considerando-se que o denunciado Wesley constituiu advogado, revogo 

a nomeação feita anteriormente a Dr.ª Raquel Nardão.

 Atualize-se o sistema Apolo com o cadastro do advogado.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face dos denunciados Marcelo 

da Silva e Wesley, imputando-lhes a prática de crimes descritos no artigo 

33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 do mesmo diploma 

legal, os denunciados foram notificados pessoalmente para apresentarem 

defesa prévia por escrito.

Defesas iniciais apresentadas.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisando as defesas apresentas pelos denunciados, observo que elas 

não são suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que 

emergem dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados Marcelo da Silva e Wesley, como 

incursos na prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da 

Lei 11.343/2006.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 10 de maio de 

2018, às 16h (horário oficial do estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Citem-se os réus, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 1392-92.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Albery Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12815 Nr: 1314-45.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alonso João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31139 Nr: 1177-53.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18694 Nr: 492-80.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA SOARES DOS SANTOS, ANARA JAILLINI 

SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53527 Nr: 4478-32.2017.811.0080

 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 Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILA NOMINATO CARVALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da certidão da Sra. Oficial de 

Justiça. Bem como para que proceda com o recolhimento da 

complementação da diligência desta Oficial de Justiça no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) que deverá ser depositado por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/tt/guia/diligencia/deposito, indicando a oficial 

de justiça Elisandra Nacleria Cerutti, para recebimento dos valores, tudo 

conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39108 Nr: 194-15.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DORNELLES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PAULINA DA SILVA, ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que impugne a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41448 Nr: 1191-95.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do peticionamento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41449 Nr: 1192-80.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do peticionamento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38062 Nr: 1506-60.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor da complementação da diligência da 

Sra. Oficial de Justiça (R$ 30,00 - trinta reais), que deverão ser recolhidos 

mediante emissão de guia disponível no sítio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 671-67.2018.811.0080

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusimar da Silva Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor da complementação da diligência da 

Sra. Oficial de Justiça (R$ 30,00 - trinta reais), que deverão ser recolhidos 

mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do PJMT 

(www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), 

devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos 

autos, para o cumprimento do mandado de Busca e apreensão, uma vez 

que são três atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 671-67.2018.811.0080

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusimar da Silva Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor da complementação da diligência da 

Sra. Oficial de Justiça (R$ 30,00 - trinta reais), que deverão ser recolhidos 

mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do PJMT 

(www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), a 

serem vinculados à oficial que retirar o presente mandado, devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do mandado de Busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52766 Nr: 4015-90.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-71.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OFFICE GYN MOVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA OAB - GO23457 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000064-71.2017.8.11.0080 REQUERENTE: JACKSON DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: OFFICE GYN MOVEIS EIRELI - ME Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo de audiência. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Não há custas ou honorários advocatícios. Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente 

de nova determinação. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-72.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FELDKIRCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIMAR FELICIANO DE ASSIS (REQUERIDO)

ANTONIA LUZINEIDE DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, da 

redesignação da audiência de conciliação para a data de 11 de maio de 

2018 às 13:45 (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-05.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. CALLEGARO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO LUIZ SCHUH (REQUERIDO)

JAQUELINE DAIANE SCHUH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010153-05.2015.8.11.0080 REQUERENTE: S. M. CALLEGARO - ME 

REQUERIDO: JAQUELINE DAIANE SCHUH, ELCIO LUIZ SCHUH Vistos. 

Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se possui interesse no prosseguimento do feito. Após o decurso do 

prazo, tornem os autos conclusos para deliberações. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13770 Nr: 110-32.2007.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BENÍCIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A / MT

 Vistos em correição.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do acusado GILSON 

BENÍCIO DE CASTRO pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, previstos, 

respectivamente, nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03.(...).Portanto, 

compulsando os autos, reconheço a EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE do 

acusado GILSON BENÍCIO DE CASTRO, com fundamento nos arts. 107, IV, 

e 109, IV, ambos do Código Penal.Ressalto que, tratando-se de sentença 

extintiva de punibilidade, desnecessária a intimação pessoal do Acusado, 

conforme artigo 1.387 da CNGC/MT.Notifique-se o Representante do 

Ministério Público. Com o trânsito em julgado, oficiem-se aos órgãos de 

identificação e arquivem-se os autos, com baixas necessárias. Oficie-se, 

ainda, aos órgãos competentes, solicitando o recolhimento do mandado de 

prisão preventiva e, em sendo o caso, dê-se baixa no BNMP do 

CNJ.Expeça-se o necessário. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35148 Nr: 1828-20.2014.811.0079

 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: DIONYSIO CARVALHO NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Ante o exposto, 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 sucumbente nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

observada a gratuidade de justiça.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 1135-70.2013.811.0079

 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): Gilvania Pereira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2013, ou seja, 

há quase 5 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente, 

ocasionando lentidão ao feito, tumultuando a prestação da tutela 

jurisdicional adequada e efetiva (há mais de 1 mês não recolheu os 

valores devidos para a realização do ato, conforme consulta processual 

juntada).

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32513 Nr: 968-53.2013.811.0079

 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: Luiz Porfirio de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO (META 2 CNJ).

LUIZ PORFÍRIO DE MATOS ajuizou "Ação de Divórcio" em face de MARIA 

ALVES DE MATOS, ambos qualificados, requerendo somente o divórcio. 

Juntou documentos.

Citada, a ré não apresentou contestação.

É o relatório. Fundamento e Decido.

No mérito, o pedido é procedente.

Com o advento da EC n° 66/2010, a decretação do divórcio independe de 

transcurso de prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior, 

não sendo óbice a pendência acerca da obrigação alimentar ou qualquer 

partilha de bens, a teor do que dispõe o enunciado 197 da súmula do 

Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, independentemente de qualquer motivo, ninguém poderá ser 

obrigado a continuar casado com quem quer que seja. E eventual 

morosidade processual não poderá ser entendida como legítimo óbice ao 

próprio direito à felicidade.

Afinal de contas, diante do legítimo direito em xeque, despido de qualquer 

empecilho legal, não há nada que impeça a concessão deste pedido, 

intrínseco à própria Dignidade Humana.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 269, 

inciso I, do CPC, para decretar o divórcio das partes.

Deixo de condenar a parte requerida nas verbas da sucumbência, por não 

ter se oposto ao pedido.

 Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito.

Dispenso a intimação da ré em face de sua revelia.

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2533-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17.880-A, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 Vistos em correição.

(SECRETARIA: JUNTE-SE O TERMO DE AUDIÊNCIA)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

DENÚNCIA em face de ALEXANDRE EVARISTO DA SILVA alegando que 

em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido no 

ano de 2017, o denunciado praticou atos libidinosos, diversos da 

conjunção carnal, por diversas vezes contra a vítima Vitória Freitas 

Ribeiro, com 09 (nove) anos de idade à época dos fatos; nestas mesmas 

circunstâncias, o denunciado induziu a vítima Vitória Freitas Ribeiro, menor 

de 18 anos à prostituição.

A denúncia foi recebida e o acusado apresentou defesa prévia em REF 

28.

O recebimento foi confirmado (REF 29), designando-se audiência de 

instrução.

Na data de hoje foram ouvidas Zenilce Neves da Silva (policial); Divina 

Silva Santos (Conselheira Tutelar).

O MP desistiu da oitiva de CT Luciana Rocha Ribeiro, razão pela qual 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA.

Designo audiência EM CONTINUAÇÃO para o dia, 10 de abril de 2018, às 

15h, oportunidade em que serão ouvidas Gilda Pinto de Freitas Silva 

(testemunha), Vitória Freitas Ribeiro (vítima), as testemunhas de defesa e 

realização de interrogatório do réu.

Intimem-se conforme endereço ATUALIZADO apresentado nos autos.

Os demais saem intimados.

Providencie-se o necessário.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 3244-18.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINO ANTUNES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Vistos em correição.

 Ante a convocação deste Magistrado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o indeferimento do pedido de dispensa, 

designo audiência de instrução para o dia 03 de abril de 2018, às 15h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Expeçam-se os ofícios necessários ao sistema penitenciário de Água 

Boa/MT.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55512 Nr: 1285-75.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claiton Alves dos Santos - 

OAB:OAB/GO 12118

 Vistos em correição.

Designo o dia 15 de maio de 2018, às 17h para o cumprimento do ato.

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55503 Nr: 1282-23.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Linhares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55523 Nr: 1293-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 226-52.2018.811.0079

 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: MR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Ferreira de Arruda, Wilson 

Castilho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS PEREIRA 

GONZALEZ - OAB:34937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

MR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ajuizou ação de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de JOSÉ MARCELO FERREIRA DE 

ARRUDA e WILSON CASTILHO DOS SANTOS.

Trata-se de uma área de 15.397,1929 hectares em que se pretende 

“desocupação do imóvel pelos Requeridos ou por quem lá se encontre”.

Liminar indeferida em REF 6.

A parte autora não apresentou os documentos exigidos em REF 13.

Consta certidão de CONSTATAÇÃO EM REF 27.

VIERAM CONCLUSOS.

 Considerando-se a ausência de invasores constatada em REF 27, verifico 

a ausência de INTERESSE PROCESSUAL hábil à extinção do feito.

A propósito, evidenciou-se A PRESENÇA DE PREPOSTOS DA PRÓPRIA 

PARTE AUTORA NO LOCAL, de modo que a pretensão não mais se 

sustenta.

Além disso, esclareço que o conceito de posse é relativo e não é possível 

conferir efeitos erga omnes à pretensão, de modo que não se afigura 

viável a guarida judicial ao pedido de DECLARAR posse em face de 

qualquer pessoa.

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há honorários advocatícios (princípio da causalidade).

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34520 Nr: 1274-85.2014.811.0079

 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: RAIMUNDA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Júnior - OAB:5959

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Não há custas pendentes ou 

honorários advocatícios.Extraiam-se cópias do processo e REMETAM-SE 

À POLÍCIA FEDERAL para adotar as providências pertinentes.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51486 Nr: 3234-71.2017.811.0079

 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: WESLEY BORGES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO OLIVEIRA VILELA, VERÔNICA 

OLIVEIRA VILELA, EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, ELIZELDA 

SOARES DA SILVA, DIOLENHO DE FARIAS VILELA, Ariany Xavier da 

Costa Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial. Cite-se conforme requerido.

 Após, aguardar decurso de prazo.

Por fim, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 7592 Nr: 358-03.2004.811.0079
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO STEFANI, ELIANA MARIA ILKIU STEFANI, DANILO 

FLAVIO STEFANI, ANETE APARECIDA STEFANI, MILTON VICENTE 

STEFANI, MILDA MELINDA GRAF STEFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liandro Alves Bueno, Antenor de Paula 

Soares, CLODOCIR ANTONIO GUARATY, Gilberto Alexandre Formici

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Waine Guareli - 

OAB:36034-A/PR, Rodrigo Pagliarini Santos - OAB:31485/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, ELAINE AP. GUARATI - OAB:130.992/SP, 

LEOVERAL FRANCISCO LOPES - OAB:3.549-B

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Cumpra-se a decisão anterior, com urgência, certificando o necessário.

Observar a necessidade de urgência. Eventualmente, manter contato 

telefônico com o Perito nomeado para agilizar as providências.

Impulsionar o feito de acordo com o Provimento 56/07.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte credora para 

se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 

13/11/2017, ref. 75, bem como acerca da petição do devedores juntadas 

em 07/03/2018, ref. 82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20545 Nr: 175-85.2011.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ANTÔNIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Oliveira, LUCIENE ALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - 

OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEOLINDO JOSE DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:17923 -GO

 Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 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.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39858 Nr: 94-63.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARTINS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL 

INSS - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora LUIZA MARTINS DOS REIS, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido INSSl a 

conceder o benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor 

de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a 

contar da data do requerimento do benefício em sede administrativa. 

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, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando.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 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 

para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor 

da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 07/12/2017. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41500 Nr: 696-54.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Neres dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora MARIA ROSA NERES DOS SANTOS, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de 

aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do 

requerimento do benefício em sede administrativa. 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, IMEDIATAMENTE, independentemente 
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do trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento 

de referido comando.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 0,5% (meio 

por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (obedecendo 

a lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o 

art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. Por fim, CONDENO o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40120 Nr: 209-84.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevão Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor ESTEVÃO NUNES DA SILVA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento do 

benefício em sede administrativa. 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, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.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 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Por fim, CONDENO o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da 

causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Código 46306

Vistos em correição.

 O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento 

n.º1002621-77.2017.8.11.000, interposto pela parte autora, reformou a 

decisão recorrida, DEFERINDO o pedido de tutela antecipada pleiteado, 

mediante caução.

 Em sendo assim, a fim de dar cumprimento à decisão monocrática do 

Relator do recurso determino o seguinte:

 LAVRE-SE o Termo de Caução.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de arresto da quantidade de 10.258.000 Kg 

de grãos de soja, depositando-se o produto em mãos do representante 

legal da empresa autora, podendo o mesmo remover e depositar o produto 

para o armazém de sua preferência, comunicando ao Juízo, sendo vedada 

sua alienação sem ordem judicial.

 No cumprimento da diligência, atente-se o Oficial de Justiça à decisão do 

Relator, que assim dispõe: “DETERMINO o arresto da soja a ser colhida, 

desde que esteja nas áreas de formação da lavoura, conforme constante 

do contrato de compra e venda de soja em grão, e aquele depositado por 

JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e sua esposa IRACEMA RIBEIRO BOLOGNINI, ou 

ainda em qualquer outro nome, do produto colhido na área destacada na 

CPR n.º 180, em qualquer lugar em que se encontre”.

 Em vista disso, CUMPRA-SE a decisão monocrática do relator, em seus 

exatos termos.

 Intimem-se as partes do inteiro teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 24 de março de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Autos Código 46306

Vistos.

Em decisão inaugural essa magistrada indeferiu a tutela de urgência de 

natureza cautelar, que visava o arresto da safra de soja dos requeridos.

Em vista disso, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, tendo o 

relator recebido e concedido efeito ativo ao recurso, concedendo a tutela 

cautelar de arresto pleiteada na inicial.

 Discordando a parte requerida recorreu da decisão do relator, por meio 

de Agravo Interno.

 Seguiu-se decisão dando provimento ao recurso de Agravo Interno dos 

ora requeridos, revogando a liminar anteriormente deferida pelo relator em 

sede de Agravo de Instrumento.

 Com isso, intime-se a parte autora CHS, cientificando do teor da decisão 

recursal, para que deixe de prosseguir no arresto da safra de soja, caso 

ainda não tenha colhido toda a produção cultivada pelos requeridos, bem 

como mantenha depositada em seus armazéns os grãos já colhidos, até 

que sobrevenha o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento.

 Considerando que se trata de produto perecível, autoriza-se desde já a 

comercialização pela empresa CHS da soja já colhida e armazenada, 

mediante o depósito em juízo do valor da alienação.

 Outrossim, informe a empresa autora a quantidade de soja arrestada no 

imóvel rural dos requeridos, o montante que porventura ainda mantém 

armazenado e aquele que já foi comercializado.

 No mais, aguarde-se o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpra-se.

 Intime-se.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 10/11/2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta
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Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 018/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora Daiene Vaz Carvalho Goulart, MMª. 

Juíza Substituta e Diretor do Foro da Comarca de Rio Branco, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 678/2017/PRES, de 11/12/2017, 

expedida pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso que 

estabelece os feriados e pontos facultativos do ano de 2018;

RESOLVE:

I – SUSPENDER o expediente forense no âmbito desta Comarca nos dia 28 

e 29/03/2018(quarta e quinta-feira) ponto facultativo, em virtude da 

semana da Paixão de Cristo.

II – SUSPENDER os prazos processuais que vencem nas datas acima, 

para o primeiro dia útil subsequente.

III – INFORMAR que os serviços do plantão judiciário serão atendidos 

normalmente pelo(a) Juiz(a) Plantonista e demais servidores escalados.

IV – Nas Serventias do Foro extrajudicial, deverá permanecer um 

funcionário de plantão.

V - Remeta-se Cópia à E. Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

VI – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rio Branco/MT, 27 de março de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart. Juíza Substituta e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41649 Nr: 1757-31.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Donizeth Morelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46981 Nr: 2436-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Uender Zanol, EMZ, Kauhama Silva Zanol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30562 Nr: 411-84.2012.811.0052

 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: Ivanilde dos Reis Cruz Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jare Rodrigues Amorim, Leonardo 

Rodrigues dos Reis, Leonarda Cruz Amorin, Keuren Cruz Amorin, Josiene 

Cruz Amorin, Josué Rodrigues dos Reis, LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da certidão de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43649 Nr: 652-82.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38539 Nr: 137-81.2016.811.0052

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio 

Branco Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Tonholi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072-B/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46988 Nr: 2443-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edilmarcia Cochoi do Nascimento, KCSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da certidão juntada na ref. 50, dando conta da não intimação 

da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45392 Nr: 1619-30.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 
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legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14379 Nr: 1042-62.2011.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Os autos vieram conclusos, tendo em vista o fim do prazo de suspensão.

Verifico que até a presente data a parte requerida não foi citada, de forma 

que DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para manifestar-se, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, com base no artigo 487, parágrafo 

único, do CPC/15.

Conforme petição do exequente de fl. 150 determino que as intimações e 

publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MT Nº 8184-A e CRISTIANA 

VASCONCELOS BORES MARTINS, OAB/MT Nº 13.994-A.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Após, tornem-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9164 Nr: 98-65.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Vallera Hup, Marinalva Vallera Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que o processo se encontra suspenso a mais de 02 (dois) 

anos, conforme certidão de fls. 156, INTIME-SE a parte AUTORA para 

impulsionar o feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9713 Nr: 504-86.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ezequiel Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42255 Nr: 48-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 48-24.2017.811.0052 – Código 42255

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 15 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 14H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41168 Nr: 1470-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1470-68.2016.811.0052 – Código 41168

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 15 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 16H45MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34602 Nr: 1203-67.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 1203-67.2014.811.0052 – Código 34602

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 15 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35955 Nr: 374-52.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Quirino de Andrade dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT

 Processo nº 374-52.2015.811.0052 – Código 35955

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 361-53.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grace Alves da Silva - 

OAB:MT - 15888

 Processo nº 361-53.2015.811.0052 – Código 35932

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 14 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 15H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 2844-85.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2844-85.2017.811.0052 – Código 47762

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 16 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 16H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36281 Nr: 508-79.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº 508-79.2015.811.0052 – Código 36281

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 16H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36275 Nr: 502-72.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 502-72.2015.811.0052 – Código 36275

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 14H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45328 Nr: 1586-40.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 1586-40.2017.811.0052 – Código 45328

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37498 Nr: 920-10.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Uliana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT

 Processo nº 920-10.2015.811.0052 – Código 37498

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 23 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 14H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30307 Nr: 144-15.2012.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Francisca de Oliveira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

11/4/2018, às 17:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45097 Nr: 1457-35.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1457-35.2017.811.0052 – Código: 45097

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista que a requerente era assistida pela Defensoria Pública, 

que encontra-se com os trabalhos suspensos nesta Comarca, INTIME-A 

para informar se possui condições financeiras de constituir advogado, 

devendo o senhor Oficial de Justiça certificar a resposta.

Caso não possua meios para contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. CÉZAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 

21373, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

Reitere-se o ofício de ref. 29.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que for de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45516 Nr: 1678-18.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Aparecido Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos: 1678-18.2017.811.0078 – Código: 45516

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se o reeducando para que informe se possui condições financeiras 

de constituir advogado, devendo o senhor Oficial de Justiça certificar a 

resposta.

Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 

21.373, para que atue como advogado nesta execução, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução 

n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

CIENTIFIQUE-SE o MP, bem como intime-se a defesa da decisão de ref. 4.

 Caso não haja requerimentos, cumpra-se a parte final da decisão 

supracitada:

1- INTIME-SE o recuperando para cumprimento da pena e

demonstração do pagamento nos autos, sob pena de conversão em 

privativa de liberdade, devendo constar no mandado os dados da conta 

bancária do Conselho de Comunidade.

2- OFICIE-SE oficie à Prefeitura de Rio Branco-MT, especificamente a 

Secretaria de Obras, dando ciência de que o recuperando nela cumprirá a 

pena de prestação de serviços, que deverão encaminhá-lo de acordo com 

as necessidades da coletividade e sua aptidão, fixadas de modo a não 

prejudicar a jornada normal de trabalho, e para que faça a fiscalização 

das horas prestadas e envie, preferencialmente todo mês, a folha de 

presença firmada

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40876 Nr: 1305-21.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Simonal José de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 1305-21.2016.811.0078 – Código: 40876

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista que o acusado era assistido pela defensoria pública, que 

encontra-se com os trabalhos suspensos nesta Comarca, INTIME-O para 

que informe se possui condições financeiras de constituir advogado, 

devendo o senhor Oficial de Justiça certificar a resposta.

Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21.378, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 DESTACO que os honorários advocatícios serão fixados no decorrer de 

cada fase do procedimento..

Após, remetam-se os autos ao MP e intime-se a defesa para que, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem memoriais 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36155 Nr: 462-90.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Carlos Martins, Arildo Rezende de 

Freitas, João Severino Alves Queiroz, Gleyson Silva Camargo, Eli Carlos 

de Oliveira, Douglas Pereira dos Santos, Paulo Henrique Augusto da Silva, 

Quezil Goes de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Paula 

Ferreira - OAB:OAB/MT 13.776, Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11.443 MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/O, César 

Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 16.738, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/O, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, Oswaldo 

Alvarez de Campos Junior - OAB:6702/MT, Rodrigo Francisco de 

Souza - OAB:OAB/MT 19.474

 ...Vistos em correição.Em detida análise, considerando a devolução dos 

autos pelo E. Tribunal de Justiça a esta instância para diligências, 

PROCEDA-SE conforme determinado à ref. 447, NO PRAZO DE 30 DIAS, 

especificadamente os itens: “II – a intimação da advogada Jackelini Moreira 

Pacheco, OAB/MT nº 10402, constituída por Gleyson Silva Camargo (pp. 

1.399), por intermédio do DJE, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 593 do CPP), interpor recurso de apelação em prol de seu 

constituinte, apresentando as razões recursais;III – o envio do vertente 

feito à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais de 

Paulo Henrique Augusto da Silva, dentro do prazo legal;IV – a remessa 

dos presentes autos ao Ministério Público com a finalidade de colher as 

contrarrazões dos recursos defensivos acima mencionados;V – a 

intimação dos advogados de Paulo Henrique Augusto da Silva, Gleyson 

Silva Camargo, Aparecido Carlos Martins, Arildo Rezende de Freitas e 

Douglas Pereira dos Santos, para contra-arrazoarem o recurso do 

Ministério Público (pp. 1887/1961)”.No que tange o item III, assevero que a 

d. Defensora Pública, estava patrocinando os interesses da réu PAULO 

HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.Posto isso,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6561 Nr: 690-17.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana de Souza Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 
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OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Pelo exposto, restando satisfeita a presente execução pelo 

pagamento do débito exequendo, JULGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, extinta a presente Execução Fiscal, nos 

termos do art. 156, I do CTN, c/c os arts. 924 II e 925 do Código de 

Processo Civil, estes aplicados subsidiariamente por força do art. 1º da 

Lei 6.830/80.SEM CUSTAS com fulcro no art. 39 da Lei nº 

6.830/80.Honorários de sucumbência, já pago conforme informado fls.88. 

Determino a expedição de ALVARÁ para liberação do valor bloqueado na 

conta da executada fls. 90.Conforme termo de correição realizado nesta 

Comarca no dia 16/03/2018 foi determinado pela Corregedoria, à 

suspensão da decisão de fls. 86 que determinou a digitalização do 

presente feito. Publique esta decisão uma única vez no DJE e, certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas 

necessárias.P.I.C.Rio Branco-MT, 27 de março de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38243 Nr: 1247-52.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Ribeiro da Silva, Willian Lopes da 

Silva, Filipe Mahik Ramos da Conceição Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Claudino Aleixo Júnior - OAB:OAB/MT 16.527, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Isso posto, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CÉZAR LUIZ BRANICIO 

DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado, de FILIPE 

MAHIK DA CONCEIÇÃO PAIVA e WILLIAN LOPES DA SILVA, nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer.Determino 

ainda:1- Intime-se, pessoalmente, o advogado nomeado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente memoriais finais;2- Reitere-se a 

intimação da defesa de SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA, a fim de que 

apresente memoriais finais;3- Caso decorra o prazo para a defesa da 

acusada mencionada acima apresentar memoriais, certifique-se e intime-a, 

pessoalmente, para constituir novo advogado ou informar que não possuir 

condições financeiras de constituir um;4- Sendo necessário o 

cumprimento do item “3”, em caso de, após sua intimação, a acusada não 

apresentar memoriais finais, certifique-se e remetam-se os autos 

conclusos.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010350-10.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DE PAULA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010350-10.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte EXEQUENTE: MAYKON DE PAULA 

FREITAS Parte EXECUTADO: CLARO S.A. Senhor(a): EXEQUENTE: 

MAYKON DE PAULA FREITAS. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado ao Id. 12392794, 

no processo acima indicado RIO BRANCO, 27 de março de 2018. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-34.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010426-34.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

21.400,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: ADAO 

FERNANDES DA SILVA Parte REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): REQUERENTE: ADAO 

FERNANDES DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado ao Id. 12394841 

no processo acima indicado RIO BRANCO, 27 de março de 2018. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-26.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte requerida efetuar o 

pagamento do valor da condenação. MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-27.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIECY RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte requerida efetuar o 

pagamento do valor da condenação. MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000150-29.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEFACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Número do Processo: 

1000150-29.2017.8.11.0052, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS]. REQUERENTE: ANTONIO DEFACIO FERREIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e 

levantamento do valor depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, 

observando a conta bancária ora informada, bem como as regras do 

artigo 450 da CNGC – Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-91.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 27 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000066-91.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-76.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 27 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000067-76.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-29.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CORDEIRO CLEMENTINO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-15.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-97.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010385-67.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETI RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-74.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-79.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIO EVANGELISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (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)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-71.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI MILITAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-23.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-50.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA LAET DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-10.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FLAVIO BORGONOVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010024-16.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 32.338,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: JOAO FLAVIO 

BORGONOVE Parte REQUERIDO: TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. 

Senhor(a): REQUERIDO: TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do valor remanescente (Id. 12106128 e Id. 12106134) ou 

comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por 

cento), nos termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil, assim a 

decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 

termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? 

NCPC, art. 517. bem como, da decisão proferida no Id. 12401001, 

deferindo a expedição de Alvará de Levantamento do valor pago. 

Despacho/Decisão: Id. 12401001 RIO BRANCO, 27 de março de 2018. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 
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MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FLAVIO BORGONOVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Tendo em vista a alegação de cumprimento parcial, INTIME-SE a 

parte executada, para pagamento da diferença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para 

pugnar o que entender de direito. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MATTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000008-25.2017.8.11.0052; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte REQUERENTE: EDNEIA MATTOS DA SILVA 

Parte REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Senhor(a): REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do valor remanescente (Id. 12118542 

ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez 

por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil, assim a 

decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 

termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? 

NCPC, art. 517. bem como, da decisão proferida no Id. 12401017, 

deferindo a expedição de alvará de levantamento do valor pago. 

Despacho/Decisão: Id. 12401017 RIO BRANCO, 27 de março de 2018. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MATTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Tendo em vista a alegação de cumprimento parcial da execução, 

INTIME-SE A PARTE EXECUTADA para pagamento da diferença, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Com o transcurso do prazo, INTIME-SE A 

PARTE EXEQUENTE para pugnar o que entender de direito, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-87.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-42.2013.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GONCALVES CARDOSO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor 

depositado. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta 

bancária ora informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – 

Judicial. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-39.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALBINO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-39.2015.8.11.0052 REQUERENTE: MANOEL ALBINO OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: ANTENOR DA SILVA Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Declaro a revelia do Reclamado, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

uma vez que o mesmo, inobstante devidamente citada e intimada (Id. 

5288480 e 5288505), deixou de comparecer à Sessão de Conciliação e 

apresentar contestação. Passo à análise do mérito. Os pedidos do autor 

são procedentes em parte. Da inversão do ônus da prova 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. Do Mérito 

Pleiteia o Reclamante a condenação do Reclamado a rescisão contratual, 

devolução dos valores pagos para a prestação de serviço de ...., e danos 

morais. No caso vertente a Reclamada incorreu não somente em revelia, 
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mas também em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial. A análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão de que resta 

inconteste a contratação de serviços firmada entre as partes, que o 

Reclamante necessitou contratar outro profissional para realizar o serviço 

não prestado pelo Reclamado, não tendo o Requerido comparecido ao 

processo e apresentado provas da efetiva prestação de serviço ou 

demonstrado que se trata de culpa exclusiva da Reclamante. De todo o 

exposto, concluo que a inexecução do contrato ocorreu exclusivamente 

por responsabilidade do Reclamado, nos termos do art. 14, § 3º, II primeira 

parte do 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. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

(...)”. Quanto aos danos morais, o descumprimento contratual, por si só, 

não ocasiona a violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, 

não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se para 

acolhimento do pedido indenizatório comprovação de que o 

descumprimento contratual gerou mais do que os aborrecimentos ínsitos 

às negociações de rotina, fato que não restou comprovado no caso em 

tela. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO por decretar a revelia do Reclamante conforme 

Enunciado 05 do FONAJE e ainda OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO, e o faço para: DECLARAR rescindido o contrato entre as partes e 

CONDENAR o Reclamado a restituir o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

ao Reclamante, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

a partir da citação e acrescido de juros legais a partir desta decisão. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas, nesta fase, eis que não 

vislumbrada má-fé (LJE, art. 55, “caput”). SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ 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. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-13.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA OAB - SP0195142A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010311-13.2016.8.11.0052 REQUERENTE: TEREZINHA PEREIRA PIRES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, SOLUTIONS ONE ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de ação de demanda em que a alegação funda-se em ocorrência 

de prática abusiva consistente em descontos em suas folha de pagamento 

de seguro que afirma não ter contratado. Pugna pela declaração de 

indébito do valor de R$ 1.594,00 (mil quinhentos e noventa e quatro reais), 

bem com pela restituição em dobro dessa importância, mais reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. Da legitimidade passiva Ambas 

participaram ativamente da relação de direito material auferindo 

participação econômica e assumindo o risco da atividade financeira, razão 

pela qual devem suportar o ônus solidariamente. Portanto, há legitimidade 

das partes, presença de interesse de agir, no binômio necessidade e 

adequação, bem como possibilidade jurídica do pedido. Diante disso, rejeito 

a preliminar. Do mérito 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. 

Ultrapassada a preliminar e não havendo provas a produzir em audiência, 

autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC. 

A pretensão merece juízo de procedência. A parte reclamante instrui a 

exordial com a cópia dos extratos da conta corrente da Reclamante, no 

qual se constata a cobrança mensal de um seguro, da empresa 

reclamada. A parte requerente afirma que não solicitou o serviço sendo 

indevidamente descontado o valor da conta da autora. Não há dúvidas 

sobre a cobrança do seguro, porquanto estampada nas faturas. No 

entanto, há dúvidas acerca das condições em que se deu tal contratação, 

isto é, em que circunstâncias ela teria ocorrido, se assentada na 

transparência, que exige o dever de informar o consumidor, ou, ao invés, 

se fora efetivamente imposto. Em linha de princípio, esse ônus caberia ao 

autor; todavia, na seara das relações de consumo, há de haver a 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, diante de sua efetiva 

vulnerabilidade, tendo, ainda, em conta que o alegado pela parte 

reveste-se de verossimilhança. Com efeito, os fatos articulados são 

verossímeis na medida em que tal conduta, que consiste em condicionar o 

fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, é prática 

corriqueira adotada pelas instituições bancárias, malferindo o comando do 

art. 39, I, do CDC. A inversão do ônus da prova opera-se como regra de 

julgamento, haja vista que as partes, terem expressamente requerido o 

julgamento antecipado da lide. Ademais, a norma do art. 47 do CDC orienta 

que as cláusulas contratuais sejam interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor. Diga-se, por derradeiro, que a boa-fé 

constitui-se no princípio maior orientador dos contratos de seguro, não 

sendo crível a alegação do requerido que trata-se de fraude de terceiro, 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL – COBRANÇA A TÍTULO DE SEGURO EM CONTA 

CORRENTE E EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA 

INDEVIDA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM 

COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO 

– POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO EM CONSONÂNCIA A CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrado pela instituição financeira que o correntista 

tenha contratado o serviço securitário, de rigor a declaração de 

abusividade da cobrança e a determinação de repetição do indébito. 

Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de 

valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na 

prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos 

morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a 

capacidade econômica das partes. (Ap 114303/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) 

Por conseguinte, deve ser reconhecido o direito de repetir, pelo dobro, 

pois, como anota Cavalieri, “No Código de Defesa do Consumidor a pena 

pela cobrança indevida é bem mais rigorosa porque basta a cobrança 

indevida; não exige a má-fé. Para se eximir da pena, terá o fornecedor 

(credor) que provar o engano justificável, e este só ocorre quando não 

houver dolo ou culpa. ...” (Prrograma de Dreito do Consumidor, 3ª ed., 

Atlas, pág. 204) Não houve impugnação ao valor a ser repetido. A prática 

abusiva, expressamente vedada no art. 39, I do CDC, exige a reparação 

moral por ofender a dignidade do consumidor ao submetê-la ao 

constrangimento de contratar o que não deseja e em benefício da própria 

instituição bancária. Quanto ao dano extrapatrimonial, trata-se de dano 

que fala por si só, ou seja, é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria 

coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação 

efetiva do prejuízo. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral 
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deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO por rejeitar a preliminar arguida e 

opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: 

CONDENAR solidariamente as Reclamadas a restituir o valor do desconto 

indevido que corresponde a R$ 1.594,00 (mil quinhentos e noventa e 

quatro reais), em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do desconto indevido; 

CONDENAR as Reclamadas a indenizar o Reclamante no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente do 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da 

condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado 

n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 475 J, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, 

editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-47.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010009-47.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ALINE BARBOSA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. Da análise dos autos verifico que trata-se de reclamação de 

cunho indenizatório proposta por LUIZA BIANKY SOUZA DOS SANTOS, 

menor impúbere, em face de BANCO DO BRASIL S.A. Incabível, no 

entanto, o processamento e julgamento do feito, diante da vedação 

expressa do artigo 8º, caput, e § 1º, inciso I, ambos da Lei 9.09/95, in 

verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, 

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I – as pessoas físicas 

capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Ante 

o exposto, diante da incompetência deste juízo, OPINO pela EXTINÇÃO da 

presente reclamação nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. 

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. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ V is tos ,  e tc . 

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. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-66.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010010-66.2016.8.11.0052 REQUERENTE: LUIZ RODRIGUES DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que houve cobrança indevida das faturas de energia 

elétrica dos meses de setembro e dezembro 2013, sendo valor maior que 

a média de consumo. As partes compareceram na solenidade conciliatória. 

Assim, ante a impossibilidade de resolução amigável, a parte requerida 

apresentou contestação e autora deixou de apresentar impugnação. 

Preliminar INCOMPETENCIA DO JUIZADO - PERÍCIA Em contestação, a 

empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para 

processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, 

que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica 

acenada. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, mesmo porque a resolução o litígio 

paira sobre a análise da documentação robusta já constante nos autos. 

Ultrapassada as preliminares passo a análise do mérito. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

355, I do CPC. Alega a parte autora que é usuária dos serviços da 

Reclamada e que no mês de setembro/2013 e dezembro/2013 a sua fatura 

de consumo de energia veio com valor muito acima da sua média de 

consumo. A Reclamada juntou contestação no id. 5290835, que não 

rebatem os fatos narrados na petição inicial, já que as faturas de consumo 

contestadas são dos meses de setembro e dezembro do ano de 2013 em 

nome de Luiz Rodrigues de Freitas – UC 6178162, enquanto a contestação 

rebate faturas dos meses de junho, julho, setembro e outubro do ano de 

2015. Juntando inclusive juntado documentos de pessoa estranha a lide 

(Maria Helena Rodrigues de Oliveira – UC 617816) Sendo assim, a 

reclamada deixou de impugnar todas as alegações da parte reclamada 

devendo ser aplicada a confissão ficta. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 
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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). 

Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, se comparado com as demais faturas em que a 

parte consumidora alega o aumento (faturas acostadas aos autos), 

pode-se observar que o consumo dos meses anteriores é muito diferente. 

Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa 

concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar cobranças dos 

serviços de energia a consumidora, que não eram devidos assim como da 

omissa negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. 

Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua 

contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do 

ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a 

empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte 

Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo 

equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes 

autos. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito 

excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade de 

kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

simples ocorrência de cobrança indevida não gera, por si só, dano de 

natureza extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral é 

necessária a 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. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Número: 469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data 

do Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Quanto ao dano moral, razão não 

assiste a parte Reclamante, posto que o fato da cobrança a maior 

isoladamente não e capaz de ensejar o dano moral pretendido, não se 

está afirmando aqui que o fato relatado não gerou aborrecimentos, 

todavia, pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano 

moral. Isto porque o dano moral consubstancia dor subjetiva, que foge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo lesão de bem integrante da 

personalidade do Reclamante. Nesse sentido, “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - APLICAÇÃO DO ART. 37, - 

PAGAMENTO DA FATURA OCORRIDO ANTERIORMENTE À SUSPENSÃO 

DO SERVIÇO, CONTUDO, COM 41 (QUARENTA E UM) DIAS DE ATRASO - 

CULPA DA VÍTIMA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NO MESMO DIA, 01H15MIN APÓS O 

CORTE - CURTO ESPAÇO DE TEMPO NÃO POSSUI O CONDÃO DE GERAR 

DANOS MORAIS - INCÔMODOS DO COTIDIANO - RECURSO DESPROVIDO. 

Demonstrado que o próprio autor foi quem deu causa ao ocorrido ao 

deixar de quitar a fatura na data avençada, assumiu o risco de arcar com 

as conseqüências decorrentes, quais sejam, ser suspenso o 

fornecimento de energia elétrica e arcar com os encargos moratórios 

(Apelação Cível n. , de Joinville. Relator: Des. Nicanor da Silveira, julgado 

em 07/11/2006). (TJ-SC - AC: 506853 SC 2009.050685-3, Relator: José 

Volpato de Souza, Data de Julgamento: 04/03/2010, Quarta Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de São Miguel do 

Oeste)”. Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio psicológico 

da parte autora é capaz de gerar o direito à indenização, e, por tais 

razões a improcedência da presente demanda é medida que se impõe. 

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 

487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

OPINO por rejeitar a preliminar arguida e no mérito OPINO por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos veiculados na inicial, apenas 

para a empresa reclamada proceder a readequação das faturas referente 

aos meses de setembro/2013 e dezembro/2013, de acordo com a média 

dos três meses anterior a emissão destas; Opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010012-36.2016.8.11.0052 REQUERENTE: LUCILEILA FERNANDES 

ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Preliminar de Ilegitimidade Autorizado pelo disposto no art.38 

da Lei n.o 9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial e, também, CONSIDERANDO o contido na petição inicial, 

na peça contestatória e, eventualmente, na impugnação à contestação, 

Pois bem. Compulsando os autos, notadamente, os documentos 

colacionados juntamente com a exordial da reclamante, verifico que a 

relação jurídica discutida advinda de contrato de seguro não tem como 

parte contratada a reclamada, mas sim a empresa ACE SEGURADORA 

S/A. Desse modo, fica clara a ilegitimidade “ad causam” da parte 

reclamada para figurar no pólo passivo da presente demanda judicial, uma 

vez que, não se apresenta como parte legítima para responder pela má 

prestação do serviço e conseqüente danos sofridos pela reclamante e, 

por isso, a carência da ação deve ser imposta inexoralvemente, até 

porque, de acordo com o art. 10 da Lei 9099/95 não é admitida nenhuma 

forma de intervenção de terceiro no procedimento dos Juizados Especiais. 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a carência 

da presente ação, em virtude da ilegitimidade passiva “ad causam” da 

parte reclamante e, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso 

VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssima Juíza Togado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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_________________ 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. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010198-59.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MANOEL APARECIDO RIBEIRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos 

c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte autora que teve seu 

nome negativado indevidamente por débitos do contrato pelos contratos nº 

GSM0111169558689 e nº GSM0111168909014. Afirma que não 

reconhece os referidos débitos, pois nunca contratou com a empesa. 

Requer ao final a declaração de inexistência do débito bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. A empresa requerida afirma 

que as cobranças são devidas, pois os serviços foram contratados, 

requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se houve a falha na prestação dos serviços, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Analisando o 

conjunto probatório elencado nos autos bem como a alegações das 

partes, verifico que a parte reclamante não tem razão quanto à sua 

pretensão. Verifico que no presente caso cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade das cobranças, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação junto ao id. 5293861. O 

requerente deixou de pagar seus débitos, ocasionando assim a 

negativação de seu nome. Assim, a empresa requerida comprova que 

houve a contratação das linhas crédito pelo autor, não existindo assim 

qualquer falha na prestação dos serviços. A autora impugnou de forma 

genérica. Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços da 

reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIRA NOGUEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000125-16.2017.8.11.0052 REQUERENTE: DIRA NOGUEIRA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo à analise do mérito. O Reclamante alega que o Reclamado vem 

descontando mensalmente em sua folha de pagamento o valor de R$ 

60,00 (sessenta reais) decorrente de empréstimo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que jamais foi creditado em sua conta. Afirma que efetuou 

contrato com a empresa requerida, assinado em branco, solicitando 

empréstimo que jamais recebeu, tentou solicitar o cancelamento dos 

descontos, buscando diversas vezes contato com o Reclamado para 

solucionar o problema, sem sucesso, pelo que pleiteia a devolução dos 

valores descontados e indenização por dano moral ao argumento de que 

os descontos lhe geraram abalo moral. O Reclamado, com a defesa, 

apresenta o contrato firmado com o Reclamante, porém não apresenta 

nenhum documento que comprove que foi creditado na conta da autora o 

valor contratado. A empresa Reclamada deveria apresentar um TDE ou 

DOC, ou qualquer outro documento idôneo para demostrar que houve a 

efetiva prestação do serviço para a realização de desconto na conta da 

reclamante. 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 do processo e dos documentos a ele acostados 

levam à conclusão de que foram efetivados descontos mensais na folha 

de pagamento da Reclamante nos valores de R$ 60,00 (sessenta reais) q, 

não se desincumbindo o Reclamado do ônus probatório que lhe competia. 

Logo, não tendo sido comprovada a prestação do serviço de empréstimo, 

via de consequência, que os descontos decorrem parcialmente de forma 

indevida, devem eles ser declarados ilegais, bem como os valores 

descontados, devem ser restituídos a Reclamante. Assim, impende à 

Reclamada ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo Reclamante, 

ao teor do art. 14, par. 1º, I e II do CDC. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO. FALHA DO SERVIÇO. LEI 8.078/90. REPARAÇÃO 

MORAL. Cobrança indevida de seguro denominado IBIONTOPREV OURO, 

sem autorização do Autor. Falha inegável do serviço. Fortuito interno dos 

atos realizados pelas instituições financeiras. Negativação indevida do 

nome do consumidor. Danos que se operam in re ipsa. Aborrecimentos e 

transtornos anormais da vida de relação. Reparação moral fixada em R$ 

9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais) que se mostra justa e 

proporcional ao dano infligido. Recurso do Réu a que se nega seguimento 

na forma do artigo 557 caput do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 

16626103820118190004 RJ 1662610-38.2011.8.19.0004, Relator: DES. 

MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2013, 

VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 02/04/2013 19:14)”. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR o 

Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia descontada no seu salário, 

em dobro, devendo o valor alcançado ser corrigido e acrescido de juros 

legais a partir da data do respectivo desconto. CONDENAR o Reclamado a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-94.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010325-94.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA, 

MARCELO LOPES DA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de ação proposta 

por Marcelo Lopes da Silva e Marcos Lopes da Silva contra TAM LINHAS 

AÉREAS S/A objetivando o recebimento de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços. 

Sustenta a parte promovente que adquiriu dois bilhetes de passagem 

aérea ida e volta para a cidade de Guarulhos/SP, ida para 21/11/2013 e 

volta para 27/11/2013, no valor de R$ 819,50 (oitocentos e dezenove reais 

e cinquenta centavos). Disserta que por motivos pessoais optou por se 

deslocar até a cidade de Guarulhos/SP em data posterior, por conta 

própria, mas que ao tentar embarcar no voo de retorno teria sido impedido, 

motivando a aquisição de nova passagem aérea perante outra companhia. 

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. 

A parte promovida apresentou contestação e alegou que não houve falha 

na prestação de serviços, e sim inadimplemento contratual da parte 

promovente, e que as disposições contratuais estão no site da empresa, 

razão pela qual requereu a improcedência da ação. Houve impugnação 

com pedido de procedência da ação. Inicialmente, destaco que a matéria é 

exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos 

dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, de modo que a inversão do 

ônus da prova é medida que se impõe. A parte promovente confirma que 

necessitou embarcar em outra data, deixando de comparecer na data e 

hora pactuada sem qualquer notificação prévia perante a parte promovida. 

No caso, a passagem adquirida pela parte promovente não foi utilizada por 

motivos alheios à companhia aérea, e, não havendo o pedido de 

cancelamento ou remarcação com a antecedência necessária, não cabe o 

acatamento do pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo voo de 

ida, já que o serviço, embora não prestado, esteve à inteira disposição da 

parte. Quanto ao retorno, apesar de não comprovado o comparecimento 

da parte para o efetivo embarque na data e hora pactuada, a parte 

promovida confessou que o cancelamento do voo de volta é automático 

quando não se opera o trecho de ida, e tal ato configura enriquecimento 

ilícito, já que apesar de já ter recebido pela reserva, disponibilizou o 

assento para nova comercialização. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO PARA CHECK-IN. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR RECONHECIDA. EXIGÊNCIA DE 

AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM, INCLUSIVE DE RETORNO. ABUSO POR 

PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Não tendo a DECOLAR qualquer 

envolvimento nos fatos, sendo apenas a comerciante do bilhete não 

utilizado pela autora, não tem legitimidade para responder por eventuais 

danos causados em razão da obrigação de aquisição de novo bilhete, 

imposta à consumidora pela companhia aérea. Confessando a autora ter 

chegado atrasada para o embarque, em horário que já não era mais viável 

o check-in, não há falar em culpa da requerida pelos transtornos 

ocasionados. Aquisição de novo bilhete de ida que se fazia necessária, 

considerando que o não embarque ocorreu por culpa da autora. 

Entretanto, o bilhete de volta ainda não havia sido utilizado e não havia 

motivo a justificar o seu cancelamento. Abuso configurado no que se 

refere à cobrança de novo bilhete de retorno. Devolução do valor pago 

devida. Danos morais que não restam configurados. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, RECONHECERAM A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71004641668, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 22/04/2014) Assim, de rigor a 

restituição equivalente à metade do valor pago, ou seja, de R$ 409,75 

(quatrocentos e nove reais e setenta e cinco centavos), de forma simples. 

Assim, resta evidente que os fatos narrados na inicial não são passíveis 

de indenização por danos morais, já que, por motivos não esclarecidos 

nos autos, a documentação acostada leva a crer que a parte promovente, 

apesar de ter adquirido as passagens perante a parte promovida, optou 

por não utilizá-las. Sobre o ponto, colaciono o seguinte aresto: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

- COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM INTERESTADUAL - BILHETE 

NÃO UTILIZADO - NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - DEVER 

DE RESTITUIR - DANO MATERIAL PROCEDENTE - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Restando 

incontroversa a não utilização da passagem, não sendo apresentada 

razão plausível que justifique a negativa de restituição do valor pago pelo 

bilhete, é devida a reparação do dano material pleiteado. O direito a 

reparação do dano moral depende da concorrência de requisitos como: 

fato lesivo voluntário causado pelo agente; negligência, imperícia ou 

imprudência e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do 

agente, não demonstrados no caso em tela. Assim, não comprovada 

qualquer conduta lesiva pelo recorrido, não há que se falar em ato ilícito 

capaz de gerar a indenização por danos morais pretendida. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 800988 MS 2010.800988-7, Relator: 

Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento: 16/04/2010, 3ª 

Turma Recursal Mista) Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte 

promovente a quantia de R$ 409,75 (quatrocentos e nove reais e setenta 

e cinco centavos), a título de danos materiais, corrigida pelo INPC/IBGE a 

partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000037-75.2017.8.11.0052 REQUERENTE: RAYSSA CAROLINA 

SANTANA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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 NCPC/15. Preliminar - Da competência dos Juizados Especiais Alega a 

reclamada incompetência do Juizado, visto que a demanda exige prova 

pericial complexa. Os elementos constantes nos autos, em concurso com 
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as alegações das partes são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

Assim, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

deslinde da controvérsia. Cumpria à reclamada, que detém profissionais 

habilitados, realizar vistoria e elaborar laudo, comprovando a tese da 

regularidade do fornecimento de energia na hora e data apontada pela 

reclamante, não havendo, portanto, necessidade de perícia. Destarte, 

opino pela rejeição da preliminar em epígrafe. DO MÉRITO A 

responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa; a reclamada, portanto, responde pelos danos 

causados ao usuário, por defeito no serviço, comprovados o dano e o 

nexo de causalidade, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa 

exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica. Diferentemente do 

alegado, comprovado está o nexo causal entre o perecimento dos 

produtos e a ineficiência do sistema de fornecimento de energia mantida 

pela concessionária, conforme restou comprovado nos autos. O defeito 

na prestação do serviço está na ineficácia do sistema de proteção da 

rede elétrica da recorrente, pois é dever desta garantir a efetividade dos 

serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). Ademais, 

incumbia à reclamada provar que na data apontada pela autora 

09/03/2017, não houve a interrupção de energia e a inexistência deste 

defeito na prestação do serviço, afastando, assim, sua responsabilidade. 

Sob esta ótica, portanto, não há como imputar ato culposo à parte 

reclamante pelo evento danoso, pois não é sua a obrigação de 

prevenir-se contra a ineficiência dos serviços prestados pela reclamada, 

mas deve esta sim prestar os serviços de forma adequada e segura. Com 

efeito, a parte reclamante trouxe aos autos documentos que comprovam o 

prejuízo sofrido. A partir de então é possível constatar a existência do 

liame causal entre a conduta da reclamada e os danos suportados pelo 

reclamante. Ademais, cumpre salientar que a matéria em debate é 

recorrente, porém pacífica na jurisprudência no sentido de que o defeito 

na prestação do serviço está na ineficácia do sistema de proteção da 

rede da recorrente às descargas elétricas. Nesse sentido: “REPARAÇÃO 

DE DANOS. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS (APARELHO TELEVISOR E 

PLACA ELETRÔNICA DE BOILLER). Interrupção do fornecimento de 

energia elétrica. Responsabilidade por omissão caracterizada. 

Comprovação do nexo de causalidade. Ineficiência do sistema de proteção 

da rede elétrica. Inocorrência de danos morais. Recurso parcialmente 

provido. (Recurso Cível Nº 71000714196, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

01/09/2005)”. “ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL. QUEIMA DE 

ELETRODOMÉSTICOS. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora 

do serviço abrigada pelo CDC, decorrendo daí a indenização ser devida. 

Verossímil que a queima do aparelho tenha ocorrido por sobrecarga de 

energia elétrica. Exsurge daí a responsabilidade objetiva da recorrente em 

indenizar o consumidor, pois abrigado tal instituto pelo CDC. Redução dos 

lucros cessantes pretendidos, considerados os dados trazidos quanto ao 

número de dias não trabalhados e expediente de trabalho na empresa. 

Recurso provido em parte. (Recurso Cível Nº 71000731422, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Maria José Schmitt 

Santanna, Julgado em 06/09/2005)”. Dessa forma, comprovado o defeito 

no serviço – fornecimento de energia elétrica –, os danos e o nexo de 

causalidade, verifica-se que há dever da ré de indenizar os danos 

materiais. A rigor no dano moral, a reparação não patrimonial surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que, no caso 

em tela, não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas aquele que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto 

comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito Civil, 

responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). 

Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de dano moral 

é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação onde só 

dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde não há 

ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que da omissão, inescusavelmente, na execução do 

fornecimento do serviço trouxe prejuízos de ordem pessoal, material e 

moral ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a caracterização 

do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na espécie, foi atingido, 

em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos da personalidade da 

autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação 

de indenizar. Por fim, o sentimento a auto- estima também é merecedor de 

tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor 

moral suportada pela reclamante. Quanto ao precium doloris, não 

vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. 

Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor indenizatório 

na hipótese de ressarcimento por abalo sofrito, senão o genérico para os 

casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento 

cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim 

comprovado o abalo de crédito suportado pelo autor, valendo-se dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição 

econômica da requerente e do requerido, arbitro a indenização por danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta a extensão 

do dano e as condições financeiras do requerente e requerido. Nesse 

sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a 

matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não 

obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a 

dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a requerida continuou a manter a conduta ilícita sem se preocupar 

com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, mostra-se justo 

porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que 

inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar arguida pela 

ré e no mérito OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA para condenar ao 

pagamento pelos danos matérias no valor de R$ 6.944,000 (seis mil 

novecentos e quarenta e quatro reais) com correção monetária a partir da 

data do efetivo prejuízo (Sumula 43 do STJ) e Juros mora da data do 

evento danoso; CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores 

deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000095-78.2017.8.11.0052 REQUERENTE: DUILIO RIBEIRO BRAGA 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Não havendo preliminares arguidas 

passo a análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se 

de reclamatória proposta por Duilio Ribeiro Braga Junior em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, aduziu o 

proponente que efetuou a construção de linha de alta tensão na 

propriedade rural, informa que a construção se deu nos termos do 

contrato projeto elaborado pela Tangel Construções Elétricas Ltda. – EPP à 

Requerida, sendo, então, informado em 09.09.2014 por meio da Carta nº. 
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18010/2014/DCMD/CEMAT (anexo nº. 02) e que até o momento recebeu 

apenas o valor de R$ 1.061,46 (mil e sessenta e um reais e quarenta e 

seis centavos). A requerida por seu turno, afirma que a parte tem direito 

porém não junta nenhum documento que comprove o pagamento ou 

similar, acosta a defesa sem a juntada de documentos para destituir as 

alegações da parte. Pois bem, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha confirmado o direito da parte autora não faz 

prova de que realizou o pagamento do valor gasto na construção da rede 

elétrica, em contrapartida a autora apresenta vasta documentação 

comprovando que realizou todos os procedimentos conforme orientado 

pela concessionária: - Termo de responsabilidade para uso de geração de 

energia própria; - termos de manutenção de redes; - autorização de 

passagem; - Pedido de opção de faturamento no Grupo “B”; - Declaração 

de Conta Bancaria; - Termos de responsabilidade do sistema de reversão; 

- Nota fiscal contendo os matérias utilizados para realização da rede; O 

decreto 5.163/2004 que regulamenta a comercialização de energia elétrica 

e o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de 

energia elétrica estabelece: Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela 

ANEEL até outubro de 2005, as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares 

de energia elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder 

concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 

exista interesse das partes em que sejam transferidas. § 1o Considera-se, 

para fins do disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em 

qualquer tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica 

para unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema 

de transmissão ou de distribuição de energia elétrica. § 2o As 

concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os 

proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos 

sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste 

artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria. § 3o O proprietário de 

rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder 

concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando 

as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a 

comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede 

particular, ou da respectiva autorização de passagem. § 4o A ANEEL 

deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro 

de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua 

expedição. § 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio 

das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante 

processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes 

condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do 

disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de 

fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser 

incorporada. A ANAEEL definiu na Resolução Normativa nº 229/2006, que 

a Concessionária teria até a data de 31/12/2015, para incorporar as redes 

particulares. Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato 

autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 

incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou 

permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se 

responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais 

redes. Art. 9° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá 

incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não 

dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área 

de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das 

unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas 

anuais de incorporação. Extrai-se que o ato normativo acima impõe as 

concessionárias o dever de incorporarem as redes elétricas particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de maneira 

que com a incorporação da rede é que nasce para aquele que possui a 

rede particular o direito à restituição do valor aportado para construção. 

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso definiu: TJ-MT - 

Apelação APL 00010064520108110055 15584/2017 (TJ-MT) Data de 

publicação: 08/05/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS 

GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional somente pode 

ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da 

concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é 

impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia 

elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O 

proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede. (Ap 

15584/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) Com efeito, a participação financeira do consumidor no 

custeio da construção de rede de energia elétrica não é, por si só ilegal, 

uma vez que, o decreto 5.163/2004 regulamenta a questão. Dessa forma, 

resta claro que os casos regidos pelo Decreto Federal são aqueles em 

que há participação financeira do consumidor na construção da rede 

elétrica e logo após, está passava ao patrimônio da concessionária, não 

ganhando, pois, a natureza jurídica de bem particular. É cediço que a 

energia elétrica é um serviço público essencial, nos termos do artigo 10, I, 

da Lei nº 7.783/89. Assim, o serviço de distribuição de energia elétrica se 

configura em nosso ordenamento jurídico como serviço ou atividade 

essencial, ou seja, necessidade inadiável. Neste diapasão, conclui-se que 

energia elétrica é direito de todos e dever do Estado, que repassa esse 

dever às concessionárias e às permissionárias de energia elétrica, que de 

forma remunerada fornecem energia elétrica à população. A incorporação 

de redes de energia elétrica particulares constitui um excelente negócio 

para as concessionárias/permissionárias, visto que está se apropriam das 

redes, sem investir nenhum centavo, aproveitando tão somente do bônus. 

Por sua vez, o proprietário de rede elétrica, além de ter cumprido com o 

dever que caberia à concessionária/permissionária, ainda é compelido a 

entregar o fruto de seu esforço, que teve como objetivo o bem estar da 

população residente na localidade. Os tribunais vêm reprovando essa 

prática corriqueira das concessionárias/permissionárias de energia 

elétrica, determinando que restituam aos ex-proprietários de redes 

elétricas os valores desembolsados na implantação da rede, inclusive com 

juros e atualizado monetariamente. Neste sentido, seguem transcritas as 

seguintes ementas: “COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes 

particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a 

concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação 

para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de 

energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e 

instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado 

documentalmente.” (RAC nº 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da 

Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

28/09/2016) TJ-RO - Apelação APL 00015574520158220022 RO 

0001557-45.2015.822.0022 (TJ-RO) Data de publicação: 26/06/2017 

Ementa: Apelação cível. Indenização. Dano material. Rede. Eletrificação 

rural. Incorporação. Concessionária de energia. Resolução da ANEEL. 

Construção. Procedência. Valores gastos. Restituição. A Resolução n. 

229 da Aneel, que estabelece as condições gerais para a incorporação de 

redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 

3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da 

respectiva concessionaria de distribuição. É devido o ressarcimento dos 

valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob 

pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do 

ar t .  884 do Código Civ i l  .  (Apelação,  Processo n º 

0001557-45.2015.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro, Data de 

julgamento: 21/06/2017) Nesse contexto, o reclamante deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, 

porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao 

consumidor. 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$ 8.838,54 (oito mil 

oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), deduzido o 

valor restituído, solicitado a título de ressarcimento pela construção da 

eletrificação rural, atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir do dispêndio financeiro (10/09/2014). 
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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 

Togada da Comarca de Rio Branco/MT, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

L u c é l i a  C r i s t i n a  O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

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. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010042-37.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ELIANE PONCIANO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Alega a reclamante que 

contratou crédito da primeira reclamada e devido à dificuldade financeira 

restou inadimplente. Afirma que seu crédito foi cedido à segunda 

reclamada, do qual firmou acordo para quitação integral da dívida com 

desconto. Ocorre que, no ano de 2014 recebeu cobrança da mesma 

dívida, que restou paga novamente. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação 

pelos danos morais sofridos. A primeira reclamada confessa que a dívida 

foi paga duas vez, com redução de direito e a requerida teria que efetuar 

o pagamento da diferença para pleito de novo crédito junto a primeira ré. A 

segunda reclamada alega apenas que a cobrança foi devida. - Da 

preliminar - Ausência de documentos indispensáveis à propositura da 

ação Rejeito a preliminar uma vez que a autora trouxe documentos 

necessários para comprovar o alegado. - Inépcia da inicial e Carência da 

ação Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que ausente 

qualquer vício capaz de ensejá-la, conforme previsão do parágrafo único 

do art. 330 do NCPC. Rejeito, ainda, a preliminar de carência da ação, por 

ausência de prova do dano material e moral sofrido, já que alegação 

preliminar se confunde com mérito, que passo a analisar. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

pagamento em duplicidade do mesmo contrato é fato incontroverso nos 

autos. O cerne da questão consiste em verificar se o pagamento foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova. Ao analisar os autos tenho que razão assiste a parte 

autora. Não existe razão para que a empresa realize cessão de crédito, 

ofereça descontos para pagamento do débito e após realize cobrança 

pela mesma dívida. Ressalto que há prova inequívoca da cessão de 

crédito, tendo a parte devedora de boa-fé efetuado o pagamento ao 

segunda reclamada, não havendo nos autos qualquer prova que demostre 

ilícito quando ocorreu a quitação do titulo, sendo inadmissível a cobrança 

do mesmo titulo pela reclamada Banco do Brasil, já que inexigível o referido 

crédito cedido. Assim, não há nos autos nenhum documento ofertado pela 

instituição promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. Saliento que o Reclamante acostou em sua petição inicial 

comprovante de pagamento onde restam comprovadas que efetuou o 

pagamento do contrato de nº 727051626 e 5001331 referente a CDC 

empréstimo e Cheque Especial duas vezes. Desta feita, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) id. 5297427, pago indevidamente pela Reclamante 

deve ser reembolsado pelo Reclamado em dobro, nos termos do artigo 42, 

§ único do Código de Defesa do Consumidor. No tocante ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo que é procedente, uma vez que, 

como é cediço, o ônus de comprovar que não houve cobrança indevida é 

exclusivo do fornecedor do serviço, tendo em vista a dificuldade do 

consumidor em demonstrar o seu direito. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES 

PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Hipótese em que os elementos de prova acostados aos autos 

evidenciaram que houve falha na prestação de serviço de telefonia objeto 

do contrato entabulado entre as partes, com a cobrança de serviços não 

contratados pela parte autora. Inexigibilidade dos valores cobrados 

indevidamente. Responsabilidade pelos danos advindos do fato do 

serviço. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Havendo a cobrança indevida 

de valores referente a serviços não solicitados resta configurado o dever 

de indenizar os danos morais devidos pelo evidente desgaste psicológico 

pelo qual passou a autora, pelas diversas tentativas para solucionar o 

impasse, sem êxito, tanto é que necessitou ajuizar a demanda para 

conseguir a solução do conflito. Transtorno enfrentado pelo consumidor 

que ultrapassa a condição de mero dissabor, quebrando a sua harmonia 

psíquica, o que se mostra suficiente para caracterizar o abalo moral. (...). 

APELO DA DEMANDADA DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057760563, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 18/12/2013, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela rejeição das preliminares 

arguidas pelas requeridas, e no mérito OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para, solidariamente: 1 – DECLARA a inexistência do débito 

no valor de R$ 5.067,11 (cinco mil sessenta e sete reais e onze 

centavos); 2 - CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante à 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dobro, valor este que deverá 

ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir da data do 

respectivo desembolso de cada fatura; 3 - CONDENAR a reclamada a 

pagar ao Rreclamante a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária e juros legais a contar da presente decisão. Na hipótese de não 

ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Togada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-95.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GOMES JARDIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 
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1000068-95.2017.8.11.0052 REQUERENTE: EDVALDO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARCIO GOMES JARDIM Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, bem como a revelia do promovido. Desta forma, 

com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Decido. Antecipo o 

mérito. Declaro a revelia. Do Mérito. Trata-se de ação de indenização por 

Danos Morais promovida por EDVALDO ALVES DOS SANTOS em face de 

MARCIO GOMES JARDIM requerendo, em síntese a condenação do 

reclamado a indenizar a parte por realizar ofensas públicas na rede social 

(Facebook)r. A lide é referente a ofensas divulgadas e repassadas 

através do aplicativo “Facebook” através alegação de que o Autor estava 

ameaçado do requerido. Compulsando os autos verifico que o reclamado 

não compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido 

citada pessoalmente para o ato (ID 10063309) tampouco justificou a 

ausência ou apresentou defesa, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Assim 

sendo o requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, restando incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Outrossim, o demandado não contestou, nem 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 Reclamada 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 requerida 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. Assim, 

uma vez que o demandado não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. O reclamante é prefeito do município de Lambari 

D´Oeste, analisando as provas trazidas aos autos fica evidente que a 

parte reclamada ofende o reclamante que estava no exercício da 

profissão, além de causar grande alvoroço instigando outras pessoas a 

ofendê-lo. A divulgação, embora pública, precisa ser tratada com cautela 

para que não afete sua moral psicológica ou física e nem a de sujeitos 

próximos àquela, o mesmo servindo para a investigação. Sobre tal 

situação, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino apontam : “No entendimento 

da Corte Suprema, a mera publicação não consentida de fotografias gera 

o direito à indenização por dano moral, independentemente da ocorrência 

de ofensa à reputação da pessoa, porquanto o uso indevido da imagem, 

de regra, causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento ao 

fotografado, que deve ser reparado.” É imprescindível que seja 

reconhecida a imagem da pessoa. Tal direito é de ordem personalíssima, 

ou seja, só pode ser exercido, resguardado, e até, comercializado (obras 

de autoria) por seu único titular. Direito este que é tutelado pela 

Constituição de 1988 em seu artigo 5º, V e X: O inciso V diz que: “é 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem”. Nesse caso, sempre 

que uma pessoa for vítima de injúria, difamação ou calúnia, seja por meios 

eletrônicos ou de radiofusão ou televisivo, caberá direito de resposta e 

ainda, direito à determinada indenização. Pois, um importantíssimo bem, e 

daí sua tutela pela Constituição, fora lesado por outrem, e isso o direito 

não deve permitir. Já o inciso X afirma: “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

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$ 1.000,00 (mil reais) que servirá, a um só tempo, para 

amainar o sofrimento experimentado pela parte autora e penalizar a parte 

reclamada. 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$ 1.000,00 (dois 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). DETERMINO que a parte 

reclamada se retrate no Facebook no prazo de 05 dias da intimação 

pessoal da presente decisão, sob pena de multa arbitrada em R$50,00 

(quinhentos reais); 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%. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

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. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 68100 Nr: 1834-03.2016.811.0032

 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: Keila Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o autor que foi agendada Perícia 

Médica nos autos acima declinado com a Dra. Soraya Kaffashi Soares de 

Castro, para o dia 04 de abril de 2018, a partir de 8h no seguinte 

Endereço: Edifício do Fórum de Rosário Oeste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 1564-76.2016.811.0032

 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: Otaciano Marques de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o autor que foi agendada Perícia 

Médica nos autos acima declinado com a Dra. Soraya Kaffashi Soares de 

Castro, para o dia 04 de abril de 2018, a partir de 8h no seguinte 

Endereço: Edifício do Fórum de Rosário Oeste-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-75.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-26.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR OAB - MT22018/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENATUR HOTEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-28.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOAQUIM DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-20.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TOMAZELA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-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)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida, a fim 

de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-65.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JULIO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida, a fim 

de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 70083 Nr: 1411-48.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662 (Tel: 99215-5333) como 

Defensor Dativo do denunciado Antonio Filho de Amorim, para atuar neste 

feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da 

OAB/MT e levando em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84864 Nr: 309-49.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA. Informo que no campo "Bairro" deverá selecionar a seguinte 

opção: "AMPARO/EDMUR A. COSTA/SEDE"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84864 Nr: 309-49.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 64508 Nr: 373-35.2013.811.0053

 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: MARIA DAS GRAÇAS PRATES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls. 101-110), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-24.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos, bem como para 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 27 de março de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84503 Nr: 4656-07.2017.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRGCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:24180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, INDEFIRO a liminar pleiteada. Ainda, diante das alegações de 

alienação parental, DETERMINO a realização de estudo psicossocial na 

residência de ambas as partes.No que tange a retificação de registro da 

menor, postergo sua análise até a realização da audiência de conciliação 

entre as partes, conforme dispõe artigo 334 do Código de Processo 

Civil.Processe-se em segredo de justiça.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76527 Nr: 625-41.2017.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONDON FILHO, MARIA JOSÉ RONDON 

MARTINS, MARIA HELENA RONDON GARCIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 625-41.2017.811.0039

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: JOÃO BATISTA FILHO

PARTE RÉQUERIDA: JOSÉ RONDON FILHO e MARIA JOSÉ RONDON 

MARTINS e MARIA HELENA RONDON GARCIA DOS REIS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL:

 JOÃO BATISTA FILHO, brasileiro, casado, data de nascimento 

20/03/1970, com inscrição da CI-RG n.º 668.686 SSP/MT e do CPF nº 

536251531-49, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, n° 81, 

Bairro Jardim Rondon, na cidade de São José dos Quatro Marcos - CEP: 

78.285-000 – Mato Grosso, por seu advogado e bastante procurador 

WAGNER PERUCHI DE MATOS portador da OAB/MT sob n. 9.865, 

infra-assinado, vide procuração ad judicia em anexo, com escritório 

profissional localizado no endereço constante no rodapé da presente, 

onde oferece para receber intimações e notificações de estilo, vem, mui 

respeitosamente, ante a douta presença de Vossa Excelência propor 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em desfavor do meeiro JOSÉ 

RONDON FILHO, brasileiro, viúvo, agricultor, portador do CI-RG nº 

8.352.741 SSP/SP e do CPF nº 214.064.998-20 e das herdeiras MARIA 

JOSÉ RONDON MARTIN, brasileira, professora, portadora do CI-RG n° 

4.800.085 SSP/SP e do CPF 202.509.241-53 e MARIA HELENA RONDON 

GARCIA DOS RESIS, brasileira, professora, portadora do CI-RG n° 

6.445.260 SSP/SP e do CPF n° 299.800.628-00, com telefone para contato 

sob n° (65) 3682 9676, todos com endereço na Avenida Castelo Branco, 

n° 802, Centro-Sul, Várzea Grande-MT, CEP 78110-002, pelos seguintes 

substratos fáticos e jurídicos que passam a expor para ao final requerer: 

A parte autora manifesta que não tem interesse na audiência de 

conciliação ou mediação nos termos do artigo 334 do Novo CPC.

 I- DOS FATOS Exa., antes de adentrarmos no mérito propriamente dito, 

importante esclarecer que, o loteamento denominado de JARDIM RONDON, 

embora loteado, nunca fora registrado em cartório e, por isso, conforme 

se pode ver na Certidão de Inteiro teor em anexo (vide Doc. 01), esta área 

consta em sua origem como um lote de terras denominado de SÃO JOSÉ, 

tendo como uma área total de 121,00 has. Muito embora a peculiaridade 

acima descrita, a realidade dos fatos é que, aos 06 de Março do ano de 

2014 o autor adquiriu uma área de terra urbana, conforme recibo/contrato 

de compromisso de Compra e Venda em anexo (Doc. 02), área esta cuja 

descrição é o Lote nº 06, Quadra nº 04, medindo 378,00 metros 

quadrados, no município de São José dos Quatro Marcos-MT. Ocorre 

Excelência, que nesta cidade é costume adquirir apenas a posse de um 

imóvel sem adquirir a propriedade deste através de escritura lavrada em 

cartório, conforme se verifica o título da posse. Sendo assim, o autor, em 

ato de pura boa-fé, não exigiu a escritura do referido imóvel, pois 

impossível à época dos fatos e, ainda sabia que estava adquirindo apenas 

a posse, porém com animus de dono, pois pagou o valor exigido, posse 

essa que se deu através de titulo da posse cujos legítimos proprietários 

são os Requeridos, conforme Certidão de Inteiro teor emitida pelo Cartório 

do 1º Ofício de São Jose dos Quatro Marcos-MT que se encontra em 

anexo (Doc. 01). Ocorre Excelência que o Autor, sem ater-se às 

formalidades legais tomou posse da referida área de terra, e, somando 

todo o período de posse do Autor adquirente com os anteriores 

possuidores a manteve mansa e pacificamente durante estes mais de 23 

anos sem sofrer qualquer constrangimento na sua posse, pois o autor 

comprova sua posse desde a data de 22/08/1.994, conforme cadeia de 

contratos em anexo (Doc. 03). Demonstra-se, para fins elucidativos, 

através do contrato da área (Doc. 02), que a área de terras em questão 

possui os seguintes confrontantes, o da Frente: 14,00 metros com a Rua 
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Duque de Caxias; aos Fundos: 14,00 metros com o Lote 04; do lado 

Direito: 27,00 metros com os Lotes n°5A e n°5B e do lado Esquerdo: 27,00 

com o Lote n°08, no qual, uma vez intimadas por este douto juízo, irão 

comprovar a posse mansa e pacifica do requerente. A razão do presente 

processo dá-se Excelência, que o legítimo posseiro da área não pode 

usufruir de todos os direitos que a propriedade do imóvel lhe alcançaria, 

principalmente com o fito de registrar no registro de imóvel competente 

este imóvel como seu, por lhe faltar o título correspondente, visto que a 

época a venda e a compra se operaram apenas por um contrato de 

compromisso de compra e venda e recibo. Destarte, para poder vender, 

onerar, dar em garantia e etc., falta-lhe a inscrição no registro do Cartório 

de Imóveis, sendo este o escopo final desta. II- DO DIREITO A usucapião 

extraordinária é disciplinada no art. 1.238 do Código Civil e seus requisitos 

são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a dez anos se o 

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo), exercida com o ânimo 

de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. Dispensam-se os 

requisitos do justo titulo e da boa-fé.

 Todavia a usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros 

direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos 

requisitos legais, é na lição de Clóvis Beviláqua “uma aquisição do domínio 

pela posse prolongada” (RT 554:115). Existem no ordenamento jurídico 

brasileiro várias formas de se usucapir, disso, nota-se que 

fundamentalmente não divergem entre si estas respectivas formas a qual 

se apresenta este histórico Instituto Jurídico, exigindo-se impreterivelmente 

em todas estas formas de usucapião, para sua concessão, coisa hábil, 

posse, lapso de tempo, animus domini e, em alguns casos, boa-fé e justo 

título. Direcionando-nos ao presente caso Excelência, vislumbramos a 

possibilidade de utilizarmos os preceitos da Usucapião da forma 

Extraordinária conforme nos elucida claramente o Novo Código Civil 

Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002), através de seu artigo 1238, in verbis: “Art. 

1238 – Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no Cartório de 

Registro de Imóveis”. „?Paragrafo Único – o prazo estabelecido neste 

artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no 

imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de 

caráter produtivo??. No caso em questão, o requerente utiliza-se do direito 

que lhe confere o art. 1.243 do Novo Código Civil para pleitear a 

propriedade do imóvel. Senão vejamos.“Art. 1.243- O possuidor pode, 

para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, 

acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto 

que todas sejam continuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo 

titulo e de boa-fé. A usucapião manifestada desta forma apresenta os 

seguintes requisitos: posse de quinze anos, exercida com ânimo de dono, 

de forma contínua, mansa e pacificamente, sendo desnecessário o justo 

título e boa-fé. Atributos estes que possui o requerente, comprovando 

através dos contratos de compromisso de compra e venda e recibo. 

Entretanto, necessário se faz a menção do tempo da posse exercida pelo 

autor para que configure a aquisição da propriedade pelo tempo. Para a 

configuração da usucapião desta forma se faz necessário a posse de 15 

anos, independente que seja entre ausentes ou presentes, como exigia o 

código civil antigo. O autor, somando-se as posses anteriores, está de 

posse da área a mais de 23 anos e, até a data da apresentação desta 

ação judicial, nunca transferiu ou cedeu sua posse a terceiro, o que muito 

pelo contrário, o defende com animus de dono, desde que os adquiriu do 

antigo proprietário. Portanto, para ver seu direito satisfeito, para o autor 

basta o animus de dono, a continuidade e tranquilidade da posse por 

quinze anos, o que já está devidamente comprovada, conforme já 

relatado. Sendo assim, requer seja julgado totalmente procedente a 

presente ação declarando a propriedade do referido imóvel como sendo 

do autor via usucapião extraordinária. III- DO REQUERIMENTO Diante do 

exposto, vem a parte autora, requerer à Vossa Excelência o que se 

segue: a-) A procedência da presente ação, para que seja declarado para 

o autor, através da usucapião na modalidade extraordinária, o domínio 

definitivo do imóvel tendo como descrição o Lote 06 da Quadra 04, do 

Loteamento Jardim Rondon (antigo lote de terras São José), num total de 

378,00 m², em São José dos Quatro Marcos-MT, com a devida transcrição 

da sentença no Registro de Imóveis desta Comarca; b-) A citação dos 

réus, para, querendo, venha a contestar a presente ação, sob pena de 

revelia e confissão; c-) A citação pessoal dos confinantes/confrontantes 

e de seus cônjuges, se tiverem, qual seja, do Lote 04 (fundo), Lote 5A e 

5B (direito) e Lote 08 (esquerdo), os quais poderão se manifestar pelo 

prazo legal sobre o pedido do autor e, prestarão seus depoimentos em 

Audiência a ser marcada por Vossa Excelência, por onde comparecerão 

através de intimação; d-) A Intimação do Ministério Público Estadual, desta 

Comarca, nos termos do artigo 944 do Código de Processo Civil; e-) A 

intimação via postal, para que manifestem interesse, os representantes da 

Fazenda Pública da União, o representante da Fazenda Pública do Estado 

do Mato Grosso, e do município de São José dos Quatro Marcos-MT, nos 

termos do artigo 943 do Código de Processo Civil, modificado pela Lei 

8.951/94; f-) Seja deferido os benefícios da justiça gratuita, pois conforme 

consta na preliminar e da declaração em anexo, o autor não tem 

condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo 

do seu sustento e de sua família, tudo nos termos da lei. Protesta ainda 

por todos os meios de provas admitidos em direito, requerendo em 

especial, se necessário, o depoimento pessoal dos requeridos, bem como 

a juntada de documentos que se fizerem necessário. Dá-se a esta causa 

o valor de R$ 29.549,52 (vinte e nove mil e quinhentos e quarenta e nove 

reais e cinquenta e dois centavos) para fins de alçada. Termos em que 

pede deferimento. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de Fevereiro de 

2017. WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB/MT 9.865

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Citem-se pessoalmente aqueles em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os 

confinantes conhecidos do referido imóvel.

Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 257, III), citem-se os 

réus, os confrontantes e os eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. Por via postal, intimem-se, para manifestar interesse na 

causa, os representantes da fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município. Dê-se vista dos autos para o Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, estagiária, digitei.

São José dos Quatro Marcos - MT, 23 de março de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71138 Nr: 1705-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO BERTHI, MERCEDES ROMA BERTHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 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.: 17716 Nr: 904-42.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - 

OAB:MT 8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50959 Nr: 827-91.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54498 Nr: 2255-74.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19528 Nr: 2699-83.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56306 Nr: 1190-10.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR MAZETI MARIN VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21376 Nr: 1580-53.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVESTRE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16428 Nr: 2203-88.2007.811.0039

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL - S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOUIZ ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS.201. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18415 Nr: 1610-25.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MANOEL SOUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.249/250, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25627 Nr: 1245-63.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973, 

PAULA REGINA CARDOSO - OAB:MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.166/167, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51462 Nr: 1356-13.2012.811.0039

 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: ODAIR MARIN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 
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162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8464 Nr: 108-90.2004.811.0039

 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: ANÍZIO FLORÊNCIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, 

ANDRÉIA MARIA FERNANDES DA CRUZ, ALBERTINA FERNANDES DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8618 Nr: 215-37.2004.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO FLORÊNCIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINA FERNANDES DA CRUZ, ANDRÉA 

MARIA FERNANDES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE DE LOURDES DA 

SILVA FACCHIN - OAB:7056-O/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56219 Nr: 1131-22.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ANDREIA AVOZANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1131-22.2014.811.0039.

Código nº. 56219.

Vistos.

Banco Bradesco S.A. ajuizou a presente Ação de Execução por Título 

Executivo Extrajudicial em desfavor de Joice Andreia Avozani.

Entretanto em fls. 89/91, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folhas 89/91, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. nº. 89/91 dos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, autorizo o 

desbloqueio do veículo automotor gravado em nome da parte executada 

pelo sistema RENAJUD declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26107 Nr: 1725-41.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1725-41.2011.811.0039

CÓDIGO 26107

Vistos.

 Considerando que o presente feito foi extinto conforme sentença de 

fl.146, bem como, tendo em vista a certidão de fl. 157, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25443 Nr: 1062-92.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADECLAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1062-92.2011.811.0039

CÓDIGO 25443

Vistos.

 Considerando que o presente feito foi extinto, conforme sentença de 

fl.128, bem como, tendo em vista a certidão de fl. 134, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23845 Nr: 1472-87.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1472-87.2010.811.0039

CÓDIGO 23845

Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 160, aguarde-se o julgamento do Recurso 

Especial interposto nos presentes autos, após, ciência às partes para 
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requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24583 Nr: 206-31.2011.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO AUGUSTO REZENDE 

SILVEIRA - OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 AUTOS Nº 206-31.2011.811.0039

CÓDIGO 24583

Vistos.

 Considerando que o presente feito foi extinto conforme sentença de fl.47, 

bem como, tendo em vista a certidão de fl. 52, desapensem-se os autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50043 Nr: 1825-93.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO FERNANDES GAJARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1825-93.2011.811.0039

Código nº. 50043

Vistos.

Chamo o feito à ordem para revogar o despacho de fls 66.

Trata-se de Ação de Execução Provisória, proposta pelo Olindo 

Fernandes Gajardo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social.

A presente ação busca implantação do beneficio previdenciário concedido 

por tutela antecipada nos autos cód. 17833.

Decisão extinguindo o feito sem resolução do mérito por indeferimento da 

petição incial fls 22.

Recurso de apelação fls. 23/29.

Contrarrazões fls. 33/40.

Acórdão negando provimento à apelação fls. 62.

É o relato.

Considerando o teor acórdão prolatado nesses autos às fls. 62, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I.

Transitada e julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

P. R. I. C.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16130 Nr: 1904-14.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - 

OAB:4914/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1904-14.2007.811.0039

CÓDIGO 16130

Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 152 retro.

Observo que no prazo indicado em decisão de fl. 133 não foi dada 

providência efetiva ao prosseguimento regular do feito, tendo se limitado o 

exequente ao pedido reiterado por medida já deferida e restada inexitosa, 

bem como não indicou bens passíveis de penhora.

Ressalto que a presente demanda se sustenta há quase 11 (onze) anos e 

que as medidas pleiteadas pela parte passíveis de deferimento pelo 

Judiciário foram acolhidas, apesar de não terem obtido êxito.

Consigno, ainda, que não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à 

conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam as partes 

reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado 

frustradas.

Assim sendo, torno sem efeito o despacho de fls. 139.

Diante do exposto, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, III do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54955 Nr: 131-84.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DUARTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694/O, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 131-84.2014.811.0039

CÓDIGO 54955

Vistos.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22777 Nr: 398-95.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GIOVANE ÁRTICO - 

OAB:SP 278.522, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 398-95.2010.811.0039.

Código nº. 22777

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 162-v.

Intime-se a parte autora, na pessoa do seu patrono, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos faltantes.

Empós, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 3578 Nr: 640-06.2000.811.0039

 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: NDDS, JVLDS, RDCDS-DC, JPDSG, APDSG, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 AUTOS Nº. 640-06.2000.811.0039.

CÓDIGO Nº. 3578.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº. 53094).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50975 Nr: 843-45.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA CÂMARA FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, NELSON WILIANS PATRONI RODRIGUES - 

OAB:128.341

 AUTOS Nº. 843-45.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 50975.

Vistos.

 Defiro o pleito retro em referência nº. 378, após o transcurso do prazo 

intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos.

Após, conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22554 Nr: 175-45.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PINHEIRO - DE CUJUS, IZABEL ANIZETE 

TEODORA PINHEIRO - DE CUJUS, APARECIDO TEODORO PINHEIRO, 

FERNANDO TEODORO PINHEIRO, JOCASSIA TEODORA PINHEIRO, FÁBIO 

TEODORO PINHEIRO, ADIONE TEODORO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Espólio de Valdomiro Pinheiro e Izabel Anizete Teodora propôs nos autos 

habilitação dos herdeiros.À fl. 262 este juízo remeteu os autos ao INSS 

para manifestação.À fl. 262-v, o INSS manifestou que não se opõe à 

realização da habilitação dos herdeiros.É o breve relato.Fundamento e 

decido. Não obstante o caráter personalíssimo do direito ao benefício 

previdenciário pleiteado na exordial, eventual procedência da demanda 

poderá gerar efeitos pa¬trimoniais transmissíveis aos sucessores, razão 

porque é imprescindível a habilitação dos herdeiros nos autos.Nesse 

rumo:“3. Assiste aos herdeiros da parte autora habilitados nos autos, o 

direito das verbas pretéritas devidas a título de aposentadoria por idade e 

de pensão por morte, a partir da data da citação até a data do óbito.” 1 

atenuou os rigores da lei civil para dispensar a abertura de inventário 

pelos pensionistas e, na falta deles, pelos demais sucessores do falecido. 

Conferiu-se, assim, ao pensionista a legitimação ativa para pleitear o 

pagamento de parcelas de natureza previdenciária que seriam devidas ao 

segurado falecido. Dessa forma, sobrevindo o falecimento do autor no 

curso do processo, seus dependentes previdenciários ou os sucessores 

do falecido poderão habilitar-se para receber os valores devidos.” (STJ – 

REsp nº 1.057.714-RS – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 5ª T. – j. 

16/03/10 – DJe 12/04/2010).Desta feita, DEFIRO o requerimento de 

habilitação de herdeiros.Proceda-se a secretaria com as anotações 

necessárias para retificação da capa dos autos e sistema Apolo.Intime-se 

a parte requerente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de 

março de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17275 Nr: 486-07.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DA SILVA FERREIRA, NILVA DA SILVA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os PROVEJO para sanar a contradição ou obscuridade 

contida no despacho de fl. 228 que passa a vigorar com a seguinte 

redação:“Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que proceda com 

o pagamento da presente obrigação no prazo de 02 (dois) meses 

contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente, 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.”Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 4667 Nr: 325-41.2001.811.0039

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 AUTOS Nº. 325-41.2001.811.0039.

CÓDIGO Nº. 4667.
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Vistos.

Suspendo os efeitos da decisão prolatada anteriormente que determinou a 

busca e apreensão de apólices de seguro, conforme exposto às fls. 

652/653.

Desta feita, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto 

nos presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56306 Nr: 1190-10.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR MAZETI MARIN VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 AUTOS Nº 1190-10.2014.811.0039

CÓDIGO 56306

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 131/133, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de janeiro de 2017.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19528 Nr: 2699-83.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 2699-83.2008.811.0039

CÓDIGO 19528

Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista, manifestações 

de fls. 166/167 e 169, para que proceda a atualização do cálculo, em 

atenção aos referidos pedidos.

Ao retornar, intime-se a parte executada e a parte exequente para que 

manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50959 Nr: 827-91.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 827-91.2012.811.0039

CÓDIGO 50959

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANTÔNIO LUIZ DOS 

SANTOS em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Às fls. 118/119 cálculo apresentado pela parte autora.

Considerando decisão de fl. 121, 2º parágrafo, a executada não 

apresentou impugnação no prazo, conforme certidão de fl. 124, sendo 

assim homologo o presente cálculo.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vejo que a parte requerente, conforme às fls. 

118/119, apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença, no valor de R$ 7.969,17 (sete mil novecentos e sessenta e 

nove reais e dezessete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

1.010,57 (mil cento e dez reais e cinquenta e sete centavos) referente aos 

honorários advocatícios. Á fl. 121, 2º parágrafo, a executada não 

apresentou impugnação no prazo, conforme certidão de fl. 124.

 Assim, desnecessário se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Tenho que o cálculo apresentado pela parte requerida deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

às fls. 203/204, no valor de R$ 7.969,17 (sete mil novecentos e sessenta 

e nove reais e dezessete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

1.010,57 (mil cento e dez reais e cinquenta e sete centavos) referente aos 

honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21376 Nr: 1580-53.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVESTRE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1580-53.2009.811.0039

CÓDIGO 21376

Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista manifestação 

de fls. 157v, para que proceda à atualização do cálculo, em atenção ao 

referido pedido.

Ao retornar, intime-se a parte executada e a parte exequente para que se 

manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 8 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16428 Nr: 2203-88.2007.811.0039

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL - S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOUIZ ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2203-88.2007.811.0039

CÓDIGO 16428

Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista manifestação 

de fls. 198/199 e 236/237, para que proceda à atualização do cálculo, em 

atenção ao referido pedido.

Ao retornar, intime-se a parte executada e a parte exequente para que se 

manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 8 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17716 Nr: 904-42.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - 

OAB:MT 8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 904-42.2008.811.0039

CÓDIGO 17716

Vistos.

 Remetam-se os autos ao contador judicial, tendo em vista manifestação 

de fls. 244v, para que proceda à atualização do cálculo, em atenção ao 

referido pedido.

Ao retornar, intime-se a parte executada e a parte exequente para que se 

manifestem acerca dos cálculos apresentados nos autos pelo contador 

judicial no prazo comum de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º c/c art. 183 ambos 

do CPC].

Juntada a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 8 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13146 Nr: 875-60.2006.811.0039

 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: OSMAIR ANTÔNIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO DA SILVA MAIA NETO, 

APARECIDA DONIZETE MAGIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:MT 6184

 Vistos.

Tendo em vista a impossibilidade de intimação do autor, ante a ausência de 

endereço atualizado, bem como incompleto, expeça-se edital de intimação 

com prazo de 20 (vinte) dias, com fulcro no §2°, art. 275, do CPC, em 

aplicações extensivas aos requisitos e formalidades legais da citação por 

edital, indicados no art. 257, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do 

Foro, certificando-se nos autos, para ciência da sentença prescritiva.

Após o transcurso do prazo in albis, não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e, inexistindo requerimentos das partes, 

arquivem-se os autos com baixas na distribuição.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de outubro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54498 Nr: 2255-74.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2255-74.2013.811.0039

CÓDIGO 54498

Vistos.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime-se a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou se for o caso será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de outubro de 2017.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20631 Nr: 1189-98.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOUIZ ANTONIASSI, ANÍSIO RICO 

ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MAIA - OAB:24319, 

FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1189-98.2009.811.0039.

Código nº. 20631.
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Vistos.

Constata-se que o petitório de folhas nº. 1.370/1.373, trata de 

manifestação de terceiro interessado como credor do Sr. Anísio Rico e 

Sra. Azuilia Cecília, na qual busca a nulidade da penhora realizada no 

imóvel em favor do exequente.

Pois bem, oportuno destacar o ensinamento do doutrinador Daniel Amorim 

Assumpção Neves em sua obra:

 “Há intervenções atípicas no processo executivo e na fase de 

cumprimento de sentença, e somente a assistência é considerada espécie 

de intervenção de terceiros admissível no processo/fase de execução[...] 

Atualmente, pode-se imaginar essa situação na adjudicação por todos os 

legitimados que não o exequente (art. 876,§5º, do CPC); na alienação do 

bem realizada pelo próprio exequente, por corretor especializado ou por 

leiloeiro (art. 880, do CPC); na alienação judicial por meio de arrematação, 

e também, haverá intervenção anômala sempre que outros credores 

ingressem na demanda executiva para discutir o direito de preferência.”

 Nno caso em tela a intervenção de terceiro na fase executiva dos autos 

não atende os requisitos necessários para ser admitida, ademais, o 

referido imóvel já esta em posse por meio da penhora efetuada neste 

autos em favor do exequente, não havendo mais questões processuais a 

serem rediscutidas no processo.

Por derradeiro, defiro o pleito em folhas nº. 1413/1421; assim, prossiga a 

execução e intime-se o exequente para que requeira o que entender 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21432 Nr: 1628-12.2009.811.0039

 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: APARECIDO PRADO CARVALHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. M. FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDLENIO XAVIER BARRETO - 

OAB:SP 270.131

 AUTOS Nº 1628-12.2009.811.0039

CÓDIGO Nº. 21432

Vistos.

 Postergo a análise do pleito em fl. 365, visto que a requerente não deu fiel 

cumprimento a decisão de fl. 362.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que propulsione o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e volvam conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85946 Nr: 590-47.2018.811.0039

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN FURTADO CÂMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 590-47.2018.811.0039CÓDIGO 85946Vistos.WILIAN FURTADO 

CAMARA, devidamente qualificada na peça basilar ajuíza Ação de 

procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, pleiteando o restabelecimento de Auxílio-Doença.Sustenta em 

apertada síntese que a parte requerente é portador de Espondilite 

Anquilosante, sofre de dor lombar de forte intensidade, contínua, com 

deformidades permanentes em coluna lombar e bacia.É o breve relato. 

Decido.Da assistência judiciária gratuita.Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou no presente 

momento não possuir condições para arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente por tratar-se de 

pessoa desempregada.Da tutela de urgência.Com relação ao pedido de 

tutela de urgência, INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do CPC). Com efeito, por 

ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da 

parte autora recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se 

evidencia a plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase 

processual, bem como não está comprovada a existência de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Cite-se a autarquia 

requerida mediante remessa eletrônica dos autos, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59651 Nr: 196-45.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE DOS SANTOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

Considerando que o acórdão manteve incólume a sentença de 

improcedência do pedido autoral, proceda com o arquivamento dos autos, 

com as anotações e cautelas legais.

Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59847 Nr: 254-48.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PAVANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81601 Nr: 3215-88.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASP, LOUYES LANES DE ALMEIDA SANTANA 

POLTRONIERE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 Destarte, não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas e, 

tampouco nulidades a serem pronunciadas, , em consonância com o artigo 

357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo–o à fase instrutória.A atividade probatória recairá sobre a 

existência ou não dos requisitos necessários à concessão do benefício 

previdenciário perquirido (art. 357, II, CPC), sendo esta a questão de direito 

delimitada.Considerando que o Código de Processo Civil vigente pacificou 

o entendimento de que a distribuição do ônus da prova deve ser feita no 

momento do saneamento do feito, conforme disposição expressa do inciso 

III, do art. 357, de referido diploma legal, passo a enfrenta-la neste 

momento processual.Desta feita, por se tratar de feito em que a parte 

autora almeja a comprovação de fatos constitutivos do seu direito, a teor 

do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, caberá o ônus da prova à parte 

requerente.Necessária a designação de audiência de instrução e 

julgamento para o caso em apreço, pois ausentes documentação farta a 

comprovar os fatos alegados na exordial, tendo sido somente juntado 

início de prova, o qual deve ser acrescido de prova testemunhal, conforme 

atual entendimento doa jurisprudência pátria, a fim de se auferir os 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado.Assim, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de maio de 2018, às 

17h40min.Na forma do art. 357, §4º, do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na forma do art. 219, do referido 

diploma legal. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual 

em com fulcro na disposição do art.455, §2º, CPC, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas independente de intimação.Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 1064-23.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GRACIANO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

Requisite-se informações ao Tribunal Regional da 1° Região, tendo em 

vista a juntada do comprovante do protocolo de Recurso Especial datado 

em 28.09.2017, bem como a certidão de trânsito em julgado do acórdão 

datada em 27.11.2017.

Após, conclusos. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78333 Nr: 1476-80.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRA PEREIRA DE CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:1)Se o (a) 

requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao tempo do requerimento 

administrativo o (a) requerente preencheu todos os requisitos para lhe ter 

concedido o benefício de aposentadoria rural por idade;Desta feita, 

distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:1)Incumbirá à parte autora 

comprovar que exerceu atividade rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar 

que a parte requerente não preencheu todos os requisitos previstos em lei 

para auferir o benefício de aposentadoria rural por idade; No tocante ao 

requerimento de produção de prova testemunhal DEFIRO tal pleito 

requerido para que se possa, com segurança, aferir a veracidade dos 

fatos aduzidos na exordial. No tocante ao requerimento de depoimento 

pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este em nada contribuirá para o 

esclarecimento da questão. Deste modo, designo para tanto audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 (doze) de junho de 2018, às 

17h00min. Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 

(cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a 

decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, que 

estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol 

testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, 

CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59733 Nr: 219-88.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 3116-55.2016.811.0039

 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: IRENE GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 
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seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65594 Nr: 2148-59.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZ CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 Vistos.

Procedam as partes conforme determinado em ref. 78.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83254 Nr: 4072-37.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 4072-37.2017.811.0039.CÓDIGO Nº. 83254Vistos.GLORIA 

BORGES DOS SANTOS, devidamente qualificada na peça basilar ajuíza 

Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade rural.Sustenta em apertada síntese que, possui de 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade e durante toda a da sua vida, exerceu atividade rural 

junto com a sua família, em regime de economia familiar, cultivando lavoura 

para subsistência.É o breve relato. Decido.Da assistência judiciária 

gratuita.Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a 

parte autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família mormente por não possuir renda mensal fixa conforme documentos 

acostados aos autos.Da tutela de urgência.Com relação ao pedido de 

tutela de urgência, INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do CPC).Da necessidade de 

designação de audiência de conciliação e mediação.Postergo a 

designação de audiência de conciliação e mediação, uma vez que, este 

juízo desconhece quais são matérias que admitem auto composição pela 

parte requerida. Cite-se e intimem-se a Autarquia Requerida, para, 

querendo, manifestar em 05 (cinco) dias [218,§1º c/c art. 183 ambos do 

CPC] se tem interesse na designação de audiência de conciliação e 

mediação.Acaso manifeste que tem interesse na designação de audiência 

de conciliação e mediação, voltem-me conclusos para designação. Na 

mesma oportunidade, acaso manifeste desinteresse na referida audiência 

deverá a mesma apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73223 Nr: 2746-76.2016.811.0039

 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: EPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2746-76.2016.811.0039.

Código nº. 73223.

Vistos.

Trata o presente processo de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos c/c Regulamentação de 

Guarda e visitas com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Elizangela 

Pinheiro de Almeida em face de Adevair Ferreira da Silva.

Realizada a audiência de conciliação, restou inexitosa.

Após, o requerido embora devidamente intimado não apresentou 

contestação, assim, a parte autora requereu a revelia e seus efeitos ao 

réu, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (Ref. nº. 40).

Em referência nº. 39 foi deferido o pleito da autora, e determinou-se que 

as partes especificassem as provas que pretendem produzir. Desta 

forma,em referência nº.44/45, a autora requereu a produção de prova 

testemunhal. Posto isso, determino a designação de audiência de 

instrução e julgamento, para a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 

20 de junho de 2018, às 15:00horas, com intimação das partes para a 

oitiva das testemunhas indicadas.

 Notifiquem-se as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

 Por fim, postergo a análise dos itens II e III do pleito retro.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85603 Nr: 412-98.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:13388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 412-98.2018.811.0039.

Código nº. 85603.

Vistos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão de menor com pedido de Tutela 

de Urgência em desfavor de Sandro Roberto da Silva, pela recusa 

injustificada em devolver a menor Meirielly Moura da Silva.

Deferido o pleito e expedida a carta precatória procedeu-se com seu 

integral cumprimento da busca, apreensão e entrega da menor.

Razão esta que a cautelar foi satisfativa e atingiu o objetivo pleiteado na 

exordial, desta forma, entendemos que a referida Tutela de Urgência 

Satisfativa tem por objetivo a imediata realização do direito buscado pela 

parte que requer algo ao Poder Judiciário. O artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal menciona “a lei não excluirá da apreciação do poder 

judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Neste viés, o que diferencia a Tutela de Urgência Satisfativa de outros 

institutos é o perigo da morosidade que gera a instabilidade e a 

insegurança em um sistema judicial que deveria privar pela rapidez na 

solução dos litígios, entretanto, devem ser preenchidos os seguintes 

elementos:

a) probabilidade do direito: faz-se um juízo sumário (rápido), porém 

verificando-se nos elementos evidentes na ação. Também é chamado de 

“fumus boni iuris” – fumaça do bom direito.

b) perigo de dano: é o prejuízo que poderá causar ao requerente da 

medida em todos os seus âmbitos, caso seja a mesma indeferida. 

Conhecida no mundo jurídico como “periculum in mora” que é o perigo que 
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a demora poderá trazer.

Além de referidos requisitos, há outro critério que deve ser observado, 

qual seja, a “irreversibilidade” da medida concedida.

 Assim, nota-se tais medidas foram plenamente deferidas e que atingiram 

sua finalidade, motivo pelo qual desconheço o pleito retro.

Empós, determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86049 Nr: 628-59.2018.811.0039

 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: LUCILANDES CORREA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 

8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da 

Lei n° 9.494/1997, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ante a ausência dos pressupostos legais exigidos pelo artigo 300, do 

CPC.Cite-se o Requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Nesse viés, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o 

dia 21 de maio de 2018, às 12h30min.Intime-se as partes cientificando-as 

de que deverão comparecer devidamente acompanhadas por seus 

advogado(a)(s), sendo que em sua falta lhes será designado Defensor(a) 

Público(a).As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do CPC).Advirto as 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 CPC).Notifique-se o(a) 

conciliador(a) deste juízo da presente designação.Intime-se as partes da 

presente decisão.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86047 Nr: 627-74.2018.811.0039

 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: VALDETE SANCHES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 

8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da 

Lei n° 9.494/1997, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ante a ausência dos pressupostos legais exigidos pelo artigo 300, do 

CPC.Cite-se o Requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Nesse viés, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o 

dia 21 de maio de 2018, às 13h00min.Intime-se as partes cientificando-as 

de que deverão comparecer devidamente acompanhadas por seus 

advogado(a)(s), sendo que em sua falta lhes será designado Defensor(a) 

Público(a).As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do CPC).Advirto as mesmas que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC).Notifique-se o(a) 

conciliador(a) deste juízo da presente designação.Intime-se as partes da 

presente decisão.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86045 Nr: 626-89.2018.811.0039

 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: LUCIANA PRACONI STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 

8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da 

Lei n° 9.494/1997, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ante a ausência dos pressupostos legais exigidos pelo artigo 300, do 

CPC.Cite-se o Requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Nesse viés, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o 

dia 21 de maio de 2018, às 13h30min.Intime-se as partes cientificando-as 

de que deverão comparecer devidamente acompanhadas por seus 

advogado(a)(s), sendo que em sua falta lhes será designado Defensor(a) 

Público(a).As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do CPC).Advirto as mesmas que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC).Notifique-se o(a) 

conciliador(a) deste juízo da presente designação.Intime-se as partes da 

presente decisão.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85957 Nr: 599-09.2018.811.0039

 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: OSWALDO DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 599-09.2018.811.0039CÓDIGO 85957Vistos.OSWALDO DA 

TRINDADE, devidamente qualificada na peça basilar ajuíza Ação de 

procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, pleiteando a concessão de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez.É o breve relato. Decido.Da assistência judiciária gratuita.Quanto 

ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora 
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comprovou no presente momento não possuir condições para arcar com 

as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 

mormente por tratar-se de pessoa desempregada.Da tutela de 

urgência.Com relação ao pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, 

porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

(art. 300, do CPC). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima 

facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora recomendando-se 

aguardar o contraditório. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação.Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.Cite-se a autarquia requerida mediante remessa 

eletrônica dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

d o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62300 Nr: 969-90.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 969-90.2015.811.0039

CÓDIGO 62300

Vistos.

 Considerando a manifestação da parte requerente à Ref. 54, expeça-se 

carta precatória para o endereço declinado, devendo na ocasião citar a 

parte requerida para responder à presente demanda no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando no mandado que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76314 Nr: 541-40.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos......É o breve relato.Fundamento e decido.Inexistindo prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em 

ausência dos pressupostos processuais, inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como questão 

controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por consectário, se 

esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro o feito saneado, 

remetendo–o à fase instrutória.No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro.Assim, designo para tanto audiência 

de instrução e julgamento para o dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2018, às 

13h00min. Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 

(cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a 

decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, que 

estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol 

testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, 

CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 23 de março de 201823 de março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79642 Nr: 2137-59.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 ..DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade; No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial. No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão. Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

(doze) de junho de 2018, às 17h30min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC]. Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78276 Nr: 1446-45.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE MORAES SILVA

 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:

 ..., DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC, 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 
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requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade; No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial. No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão. Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

(doze) de junho de 2018, às 16h30min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC]. Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se., 23 de março de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75382 Nr: 168-09.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETE DE MELO VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 ....DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade; No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial. No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão. Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

(onze) de junho de 2018, às 13h30min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC]. Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79701 Nr: 2164-42.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, , em 

consonância com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.A atividade 

probatória recairá sobre a existência ou não dos requisitos necessários à 

concessão do benefício previdenciário perquirido (art. 357, II, CPC), sendo 

esta a questão de direito delimitada.Considerando que o Código de 

Processo Civil vigente pacificou o entendimento de que a distribuição do 

ônus da prova deve ser feita no momento do saneamento do feito, 

conforme disposição expressa do inciso III, do art. 357, de referido diploma 

legal, passo a enfrenta-la neste momento processual.Desta feita, por se 

tratar de feito em que a parte autora almeja a comprovação de fatos 

constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, 

caberá o ônus da prova à parte requerente.Necessária a designação de 

audiência de instrução e julgamento para o caso em apreço, pois ausentes 

documentação farta a comprovar os fatos alegados na exordial, tendo 

sido somente juntado início de prova, o qual deve ser acrescido de prova 

testemunhal, conforme atual entendimento doa jurisprudência pátria, a fim 

de se auferir os requisitos necessários à concessão do benefício 

pleiteado.Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

11 de junho de 2018, às 14h00min.Na forma do art. 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentação do rol de testemunhas cujo depoimento se pretende 

obter, caso ainda não indicadas, a serem contabilizados, na forma do art. 

219, do referido diploma legal. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual em com fulcro na disposição do art.455, §2º, CPC, a 

parte autora deverá trazer suas testemunhas independente de 

intimação.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67587 Nr: 377-12.2016.811.0039

 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: GENARO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Constato que a sentença exarada nos autos concedeu o benefício de 

auxílio-doença à parte autora a partir do requerimento administrativo, ou 

seja, 18 de maio de 2015, sendo ele devido pelo período de 24 (vinte e 

quatro meses) meses a partir do protocolo do laudo médico pericial em 

Juízo ou até que nova perícia médica seja realizada em sede 

administrativa, devendo deste modo, tal benefício ser mantido até o fim de 

tal prazo, em respeito à coisa julgada, vez que houve o trânsito em julgado 

da sentença prolatada nos autos.

Para tanto, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeiram o que entenderem de direito e, decorrido o prazo in albis, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73140 Nr: 2718-11.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 765 de 793



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEILZO ANDRÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 2718-11.2016.811.0039

CÓDIGO 73140

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se a existência de audiência designada 

para a data de 27.03.2018. Ademais, por meio do ofício (anexo) nº 

256/2018-PJ/RB/MT, foi informada a impossibilidade de comparecimento do 

membro do Ministério Público às audiências designadas para esta data.

Considerando a complexidade do feito e a imprescindível necessidade da 

oitiva do i.Parquet, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nos 

autos para o dia 25 de abril de 2018, às 13h20min.

Intimem-se as partes quanto a redesignação da presente solenidade.

Consigno que havendo comparecimento das partes e seus procuradores 

(caso não intimados), estes deverão dirigir-se à Secretaria da Vara Única 

e sairão intimados da presente redesignação.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62841 Nr: 1138-77.2015.811.0039

 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: FBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 AUTOS Nº 1138-77.2015.811.0039

CÓDIGO 62841

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, bem como a parte 

apelada apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de 

ref. 122, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71708 Nr: 2018-35.2016.811.0039

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 2018-35.2016.811.0039

CÓDIGO 71708

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se a existência de audiência designada 

para a data de 04.04.2018. Ademais, por meio do ofício (anexo) nº 

074/2018 - Promotoria de Justiça foi informada a impossibilidade de 

comparecimento do membro do Ministério Público à audiência designada 

para esta data.

Considerando a complexidade do feito e a imprescindível necessidade da 

oitiva do i.Parquet, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nos 

autos para o dia 07 de agosto de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes quanto a redesignação da presente solenidade.

Consigno que havendo comparecimento das partes e seus procuradores 

(caso não intimados), estes deverão dirigir-se à Secretaria da Vara Única 

e sairão intimados da presente redesignação.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 833-59.2016.811.0039

 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: NILSON DA FRANCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 AUTOS Nº 1989-82.2016.811.0039

CÓDIGO 68889

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, bem como a parte 

apelada apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de 

ref. 77, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67507 Nr: 339-97.2016.811.0039

 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: OTAIR DE CARVALO SELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

109, da Lei n.º 6.015/73, acolho o pedido inicial e determino que seja feita 

a retificação na certidão de óbito do filho do requerente postulada na peça 

de ingresso, para que passe a constar na certidão de óbito que não há 

bens a inventariar, permanecendo inalteradas as demais anotações 

existentes no serviço extrajudicial correspondente, expedindo-se nova 

certidão.Custas pelo requerente, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 12, da LAJ. Após o trânsito em julgado e cumprido o 

presente comando judicial, arquive-se, com as cautelas de estilo.P. R. 

I.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de março de 2018. Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18741 Nr: 1912-54.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MENDES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA INOVAR TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA, IRINEU CARLOS TURAZZI, EDNELSON TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 
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- OAB:6635/MT, RAFAELLA PAIVA COELHO - OAB:OAB/MT 18.672

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79344 Nr: 1987-78.2017.811.0039

 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): MARCOS VINICIUS ZORATTI DA SILVA, JADER 

JEFERSON LARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Termo Circunstanciado nº. 1987-78.2017.811.0039

 Código 79344

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato 

MARCOS VINICIUS ZORATTI DA SILVA, nos termos do art. 74, caput, c/c 

art. 76, ambos da Lei nº 9.099/95.

Do mais, aguarde-se o cumprimento da aludida transação penal, após, 

certifique-se a escrivania se houve ou não o cumprimento integral da 

obrigação que foi imposta ao autor do fato e, na sequência, vista ao 

Ministério Público.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80184 Nr: 355-65.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, acerca do ofício de ref. 63, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105797 Nr: 4482-75.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA MARCZINSKI RUBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

apresentar Impugnação à Contestação , no prazo legal, se assim desejar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78508 Nr: 2194-62.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Certidão de ref. 81, transcrita abaixo:

"Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca do ofício de ref. 80".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72883 Nr: 464-50.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI DE SOUZA KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:MT/12482-A, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do laudo pericial de fls. 94/102

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108848 Nr: 1281-41.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CALIXTO DA SILVA, RAPHAEL CALIXTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, não verifico a comprovação de 

negativa administrativa dos requeridos em providenciar a remoção aérea e 

o leito em UTI.

 Não há como buscar o Poder Judiciário sem antes verificar se o Poder 

Executivo tem possibilidade de atender ou não o presente caso.

 Atropelar o poder executivo seria desrespeitar a separação de poderes e 

desconsiderar todo o trabalho feito pela administração pública que busca 

de toda forma possível atender aos cidadãos.

 Desta forma DETERMINO ao peticionante, que comprove nos autos a 

negativa administrativa nos termos acima delineados no prazo de 24(vinte 

e quatro) horas.

Assim, postergo a análise da liminar para quando da chegada das 

negativas administrativas.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, e 

URGÊNCIA que o caso requer adotando-se procedimentos necessários ao 

cumprimento efetivo da medida.

Às providências.

De Comodoro/MT para Sapezal/MT, 27 de Março de 2018, às 10h01min.

MARCELO SOUZA MELO BENTO DE RESENDE

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28546 Nr: 1915-91.2005.811.0078

 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): ODILON MOTA DA SILVA, LUIZ FERNANDO DE 

OLIVEIRA PIRES, ELAINE VARELA DE JESUS, VILMA APARECIDA DA 
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SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BRAZIL 

BARBOZA - OAB:3.983, DEFENSORIA PÚBLICA - SAPEZAL/MT - 

OAB:DEF. PUB., MÁRIO GUEDES JUNIOR - OAB:190-A/RO, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-MT

 Vistos etc.

Considerando que os advogados constituídos pelos acusados ODILON 

MOTA DA SILVA, ELAINE VARELA DE JESUS e VILMA APARECIDA DA 

SILVA embora intimados não apresentaram alegações finais, bem como 

que as cartas precatórias expedidas para intimação pessoal dos referidos 

réus restaram infrutíferas, visto que mudaram de endereço, REMETA-SE o 

feito à Defensoria Pública para apresentação de memoriais no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 10420 Nr: 928-89.2004.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE ASSIS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GABRIELA PARRA SANTILIO - OAB:8652, 

GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 Vistos etc.

HOMOLOGO a desistência das testemunhas, conforme manifestação 

ministerial de fl. 344 e DECLARO ENCERRADA a instrução criminal.

Dê vista dos autos para o Ministério Público para apresentação de 

alegações finais, após à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24139 Nr: 344-22.2004.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR CLAUDIO MATUCHAK, MARIA ARLENE SILVA 

NASCIMENTO MATUCHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINO APARECIDO BOTASSINI, IVONE EUNICE 

DE OLIVEIRA BOTASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ - OAB:4193-B, PEDRO 

ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4.611-B, KLEBSON LEONARDO DE SOUZA SILVA - OAB:9467

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 32645 Nr: 1723-90.2007.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LEITE DOS SANTOS, RAIMUNDO 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Gobbi - 

OAB:19.229, SALES MISSIO - OAB:8142-B

 Vistos etc.

Verifico dos autos que não foram apresentadas alegações finais em favor 

do acusado Raimundo, dessa forma, INTIME-SE novamente o advogado 

constituído (Sales Missio) para que apresente memoriais no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente o acusado 

para que se manifeste acerca da constituição de novo causídico ou 

informar a necessidade de assistência da Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28740 Nr: 152-21.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS APARECIDO DOS SANTOS, PENINSULA 

INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR LANZARIN, ALMERI GUILHERME 

LANZARIN, ADELIRIO LANZARIN, MARIA JOSÉ MAURÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - 

OAB:26.571/PR, LEONARDO CESAR BANA - OAB:PR 43043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ANGELICA 

KARLINSKI - OAB:, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe, eis que o feito atingiu a sua finalidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35776 Nr: 608-63.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO GOMES VIVEIRO - ME, JOSÉ JOÃO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 Vistos etc.

REMTAM-SE os autos imediatamente ao arquivo.

Às providencias.

Sapezal/MT, 28 de Fevereiro 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 32240 Nr: 1325-46.2007.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDR, CDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CASTRO DE OLIVEIRA - 

OAB:56779/RS

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71495 Nr: 1045-02.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ NEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 
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OAB:18317/B

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72331 Nr: 1879-05.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR MOTA DAS DORES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 Intima-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 72901 Nr: 481-86.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO AVELINO BRANDÃO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos arts. 485, III, do CPC, evidenciado o 

abandono da causa pela parte autora, DECLARO extinto o processo sem 

resolução do mérito .Às comunicações de praxe.Publique-se. Registre-se, 

intime-se e cumpra.Com o trânsito em julgado, arquive-se.Sapezal-MT, 09 

de dezembro de 2016.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-34.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE ANA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 14.05.2018 às 14horas 

na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-71.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DANTAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 14.05.2018 às 

14h40min na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21970 Nr: 105-18.2014.811.0094

 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: Jorge Arthur Ospide Accioly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki 

- OAB:146774/SP

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.558 para a 

comarca de Sinop-MT, Carta Precatória de fls.559 para a comarca de 

Nova Canaã do Norte-MT e Carta Precatória de fls.560 para a comarca de 

Juara-MT. Código de rastreabi l idade :81120183254026 -- 

8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 4 0 2 7 - /  8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 4 0 2 5  - -  8 1 1 2 0 1 8 3 2 5 4 0 2 4 - / 

81120183254031-- 81120183254030.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11590 Nr: 31493-41.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique da 

Silva Ferro, Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 162, via 

malote digital, para a Comarca de São Paulo - SP .Código de 

rastreabilidade: 81120183254065.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30315 Nr: 166-34.2018.811.0094

 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: GSA, RSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIEL VITORINO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Averiguação de paternidade c/c alimentos

Despacho/Decisão: Vistos.Recebo a inicial e documentos que o 

acompanham, vez que atendidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.Defiro o pedido de Assistência Judiciária 

Gratuita.O presente feito deverá ser processado em segredo de justiça, 

nos termo do art. 189, II, do CPC.Considerando que o art. 256, § 3o, do 
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CPC, preconiza que o réu será considerado em local ignorado ou incerto 

se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros 

de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.E, ainda, 

que a citação por edital será realizada, somente após, esgotadas as 

diligências em busca do endereço da parte requerida, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o 

número do CPF do requerido e demais dados pessoais que saiba informar, 

para realização de busca no sistema Bacenjud, visando a localização de 

eventual endereço do requerido.Após o aporte da informação acima 

solicitada, venham os autos novamente conclusos para realização de 

busca de endereço do requerido. Ao reverso, cite-se o requerido, por 

edital, para, querendo, contestar a presente ação, consignadas as 

advertências legais.Após, decorrido do prazo, abra-se vista ao Ministério 

Público Estadual. Após, voltem-se os autos conclusos. Às 

providências.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 19 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21248 Nr: 615-65.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. D. Bezerra Comercio de Combustíveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): T. R. D. BEZERRA COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, CNPJ: 09130208000108. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de T. R. D. BEZERRA COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA 47/2008, CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 47/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/09/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 936,87

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11756 Nr: 495-90.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Lehmkuhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SÉRGIO LEHMKUHL, Cpf: 

78856698900, Rg: 4.979.298, Filiação: Adolfo Lehmkuhl e Veneranda 

Meurer Lehmkuhl, data de nascimento: 02/01/1970, brasileiro(a), natural de 

Paranavaí-PR, casado(a), pecuarista. 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 20 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: Execução de Título Extrajudicial: Ação de Execução por 

quantia certa contra devedor solvente.

Despacho/Decisão: Vistos.Preconiza o art. 830, § 2º, do CPC, que 

incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a 

pessoal e a com hora certa.Assim sendo, tendo restado frustrada a 

citação pessoal do executado, uma vez que se encontra em lugar incerto 

e não sabido e não sendo o caso de citação por hora certa.Expeça-se 

edital, com a finalidade de citação do executado, constando o prazo de 20 

(vinte dias), nos termos do art. 257 do CPC.Após, decorrido o prazo, 

devidamente cert i f icado vol tem-se os autos novamente 

conclusos.Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 19 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5806 Nr: 8-67.2004.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sady Casonatto, Élcio Bordignon, Ednei 

Bordignon, Real Brasil Consultoria -PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves da 

Silva - OAB:19032 PR

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerida para nos termos da decisão proferida nos autos (fls. 839), 

proceda com o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7733 Nr: 657-61.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos, Carlos 

Claudino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerida, nos termos da decisão de fls. 519, considerando a 

penhora efetivada nos autos (521/522), para , querendo, opor embargos, 

no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9516 Nr: 328-44.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Francisco de Castello Branco, Heloisa Maria 

Andrioli Castello Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º Serviço Notarial e Registral de Jangada - 

MT, Rosana Maria de Almeida, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos 
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Maronezzi, Jocimar José de Almeida, Gleice Matos Maronezzi, ZM 

Comercial Agrícola Ltda, Monsanto do Brasil Ltda, Mario Lanza, Jurandir 

Bottega, Braz Mario Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Luiz Felipe Andreoli 

de Castello Branco - OAB:SP/247.708, Thais Luciana Morceli - 

OAB:MS/8.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/O, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Leandro Rafael Perius - OAB:MT 20.089-0, MARCELO PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:16528, Mateus Menegon - OAB:MT/11.229-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO LANZA, Cpf: 42183537868, Rg: 

4.408.068, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido JURANDIR BOTTEGA, Cpf: 27395634004, Rg: 

1008930263, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido BRAZ MARIO AFONSO, Cpf: 78688906815, Rg: 6.659.620-8, 

brasileiro(a), divorciado(a), pecuarista. 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.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.I – Visando estancar eventual arguição de 

nulidade, certifique nos autos se a citação por edital foi publicada na 

imprensa local, eis que, a sentença anteriormente proferida nos autos foi 

cassada em razão do não cumprimento de aludida formalidade, consoante 

ementa de fls. 514, ao passo que, às fls. 568 consta alegação de que 

referida providência não foi adotada quando da renovação da citação por 

edital; II – Caso não tenha sido adotada a formalidade alhures, além das 

demais legalmente disciplinadas, proceda-se com a renovação da citação, 

de acordo com a legislação vigente;III – Quanto à apelação de fls. 570/580, 

insta consignar que o D. Causídico nomeado como curador especial dos 

requeridos citados por edital, em suas razões, insurge-se quanto a 

sentença de fls. 408/415, pugnando pela anulação de referido julgamento, 

contudo, a sentença proferida nestes autos foi anulada por força do 

julgamento proferido pelo E. TJMT (fls. 514), retornando o feito a fase 

probatória, sem que haja qualquer novo pronunciamento jurisdicional 

meritório após a cassação. Desse modo, deixo de receber o aludido 

recurso e, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Curador Especial para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente indicando se ainda tem 

interesse no prosseguimento do recurso interposto;IV – Sem prejuízo das 

providências alhures, em derradeira tentativa de citação pessoal dos 

requeridos até então não encontrados, PROCEDO com a busca de 

endereço de Mario Lanza (CPF n.º 421.835.378-68), Jurandir Bottega (CPF 

n.º 273.956.340-04) e Braz Mario Afonso (CPF n.º 786.889.068-15), 

através do sistema BACENJUD;V – Junte-se aos autos cópia da busca e, 

caso reste declinado nos autos endereço até então não informado, o que 

deverá ser certificado, antes de renovar a citação por edital, providencie a 

secretaria do juízo a citação postal dos requeridos.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. 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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Resumo da Inicial: Os requerentes ingressaram com ação reivindicatória 

cumulada com ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de 

tutela antecipada em face dos requeridos, alegando que são proprietários 

do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 14.175, no 1º cartório de 

registro de imóveis de Colíder/MT, antes com registro em Diamantino com a 

matrícula de nº 17.456, no livro 2, localizado no município de Itaúba/MT e 

que verificaram que este imóvel estava registrado em nome de Edson 

Marcos Melozzi, mediante transação fraudulenta com procuração lavrada 

pelo requerido Mario Lanza, junto ao Cartório do 2º Ofício de Jangada, em 

concluio com o escrivão e tabeliã, Requeridos Jocimar José de Almeida e 

Rosana Maria de Almeida e, ainda mediante substabelecimento outorgado 

ao requerido Jurandir Bottega que lavrou escritura pública de compra e 

venda transmitindo o imóvel ao requerido Braz Mario Afonso pelo valor 

irrisório R$20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, muito abaixo do valor de 

mercado, já que ITBI demonstra que o valor do imóvel para fins fiscais era 

de R$678.408,85. Por fim postularam pela declaração de nulidade da 

procuração e de todos os atos que importaram na compra e venda do 

imóvel objeto da ação

Tabaporã, 27 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23331 Nr: 124-87.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Maiko Sebastião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.148, via 

malote digital, para a Comarca de Palotina - PR .Código de rastreabilidade: 

811201832536989.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24863 Nr: 181-71.2016.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucimar Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Empreendimentos e Administração S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 73, via 

malote digital, para a Comarca de São Paulo-SP .Código de rastreabilidade: 

81120183253990.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29940 Nr: 2024-37.2017.811.0094

 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: Mirian Leia Cellarius Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 27, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183253993.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 266-28.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP, 

Paulo Cezar de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUCK E BERNARDES - 

OAB:317, Jonas J. F. Bernardes - OAB:8.247-B, Manoela de São 

José Ramos - OAB:21.250-O, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, 

Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 40, via 

malote digital, para a Comarca de Juara-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183254059.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 11848 Nr: 587-68.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 104, via 

malote digital, para a Comarca de Vera-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183254038.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 005/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR REALIZADO PELA DIRETORIA DO 

FORO DA COMARCA DE TAPURAH

* O Edital nº 005/2018/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 das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52569 Nr: 883-72.2016.811.0108

 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: Odair Jose Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILAIR TEREZINHA FARINA MENEGASSI, 

ROSEMARI FARINA LOSS, Bruna da Silva Farina, SUELEN FARINA, 

CLEUCIANO FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alison Rodrigo Tartare - 

OAB:OAB/PR 71.807, Ayrton Santos Lima Filho Araújo - OAB:OAB/PR 

11.263, Paulo Henrique Betoni - OAB:MT 14.202, Victor Langer - 

OAB:OAB/PR 53.328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO 

GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 Colho da jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO 

DE HERANÇA. - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PATERNIDADE. 

SOCIOAFETIVIDADE. TUTELA. NATUREZA DISTINTA. ÔNUS PROBATÓRIO 

DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, CPC/2015). VÍNCULO NÃO 

COMPROVADO.- Diante da fragilidade de elementos probatórios, 

inconcebível o reconhecimento de paternidade fundada em 

socioafetividade. Em que pese ser uma prova de difícil produção, trata-se 

de ônus indiscutivelmente atribuído à parte autora, consoante disciplina o 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. SENTENÇA 

MANTIDA.  RECURSO DESPROVIDO.  (TJSC -  AC: 

0025282-82.2012.8.24.0064 - São José, Relator: Henry Petry Junior, Data 

de Julgamento: 20/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)Serve a 

presente, para os fins do art. 485, § 1º, CPC, devendo a parte ser 

intimada, juntamente com seu advogado, a providenciar a prova 

determinada, sob pena de extinção.Cumpra-se, integralmente.Tapurah 

(MT), 26 de março de 2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52929 Nr: 1044-82.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante à negativa reiterada pelo autor, e a informação de que o CRLV do 

veículo em comento teria sido usado, no período da suposta transferência 

(2007), por Débora Luzia Tuni, determino seja oficiado ao DETRAN/MT a 

fim de que informe eventual registro de alienação de veículo em nome 

dessa terceira pessoa, no prazo de 10 dias, assim como determino que 

proceda a buscas no sistema de consulta do órgão de trânsito para 

informar os dados cadastrais e pessoais da aludida senhora.

Prazo de 10 dias, pena de desobediência.

Aportando o documento nos autos, vistas ao autor e empós conclusos 

para sentença”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48544 Nr: 827-73.2015.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN FARINA, ILAIR TEREZINHA FARINA 

MENEGASSI, ROSEMARI FARINA LOSS, CLEUCIANO FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adail Farina, Sebastiana Natalina da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:OAB/MT 13458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS PULIDO GUADANHIN 

- OAB:MT 11.006-B

 Processo nº: 827-73.2015.811.0108 (Código nº. 48544)

Requerentes: Ilair Terezinha Farina Menegassi e Outros

Requerido: Espólio de Adail Farina

VISTOS,

 Proferida sentença na ação incidental e havendo recurso de apelação 

interposto pela parte autora, intime-se o requerido a apresentar as 

contrarrazões e remeta-se ao TJMT, ante a nova regra procedimental que 

não enseja mais analise de admissibilidade recursal, nem diferida, ao juízo 

de piso.

Promova-se o desapensamento dessa ação das demais tramitando em 

torno do inventário dos bens pertencentes ao Espólio de Adail Farina.

Publique-se.

Às providências

Tapurah (MT), 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48460 Nr: 788-76.2015.811.0108

 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: Sebastiana Natalina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna da Silva Farina, Espólio de Adail Farina, 

SUELEN FARINA, ILAIR TEREZINHA FARINA MENEGASSI, ROSEMARI 

FARINA LOSS, CLEUCIANO FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO 

GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 Processo nº: 788-76.2015.811.0108 (Código nº. 48460)

Inventariante: Sebastiana Natalina da Silva

Inventariado: Espólio de Adail Farina

Herdeiros: Ilair Terezinha Farina Menegassi e Outros

VISTOS,

 Determinada a apresentação de “contas, integrais, e de forma contábil, 

abrangendo todo período de nomeação, respondendo um a um os 

questionamentos lançados pelos herdeiros ao longo da tramitação 

processual, indicando, com provas, origem e destino de despesas e 

receitas recebidas, aplicadas, investidas”, no prazo de 15 dias, no 

derradeiro momento de se expirar o período, a inventariante peticionou, 

requerendo mais 30 dias para prestação das contas, porque o perito 

contábil somente teria conseguido ter acesso a todas as informações dias 

antes de expirar a ordem.
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Mesmo sem decisão judicial, a inventariante nada cumpriu da ordem 

cominatória e já decorreram também os 30 dias requestados e, sendo 

assim, fixo-lhe o prazo de 48h para juntada das contas, sob pena de 

destituição do encargo, por desobediência á ordem judicial e pela aparente 

falta de transparência e denodo no trato da coisa inventariada, que, como 

se disse anteriormente, não lhe pertence e sim só lhe cabe administrar em 

nome da comunidade indivisível da herança.

Se apresentadas as contas, intimem-se os co-herdeiros a se 

manifestarem. Senão, conclusos para decisão.

Publique-se. Às providências

Tapurah (MT), 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62535 Nr: 750-59.2018.811.0108

 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: SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE 

BERLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Luiz Statzmann, Osvaldo Statzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:OAB/MT 7.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como é sabido e consabido, a causa corresponde ao proveito econômico 

que se busca alcançar com a ação, e, se os arrendatários admitem que 

estão reivindicando a devolução da posse sobre uma área toda plantada e 

destinada á colheita de soja, é obvio que o valor da causa não 

corresponde a mil reais!Nesse sentido:“À falta de disposição legal 

específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, 

entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder 

ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a 

reintegração ou a manutenção na posse (REsp 490089, Min. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma).Dito isso, promovam os autores, no prazo de 15 

dias, a correção do valor dado à causa, amoldando-o ao montante do 

proveito econômico que se busca tutelar (a soja a ser colhida nos 214 

hectares ainda restantes, levando em consideração a produtividade da 

região e o preço médio de comercialização).Se não recolhidas as custas, 

conclusos para cancelamento da distribuição. Se corrigido o valor da 

causa e pagas as custas complementares, conclusos para análise do 

pedido possessório, devendo os autores, inclusive, emendar a inicial, 

porque, da narrativa que trouxeram, o esbulho já teria havido e, por 

conseguinte, a pretensão não seria de interdito proibitório.Publique-se a 

decisão no DJe.Tapurah (MT), 26 de março de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46723 Nr: 2242-28.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, ADALBERTO 

TIRLONI, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO 

- OAB:246.281 SP, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - OAB:285739, 

Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:MT 6298-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

Dr. Rafael Lopes de Oliveira Casati, OAB 19724/O, com carga do presente 

feito, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder a devolução do 

feito em secretaria, nos termos do art. 363, §3º, da CNGC e do art. 234 

§2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41566 Nr: 415-16.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Comercio de Madeiras Ltda - ME, 

RAYFLAN DOUGLAS OLIVEIRA MARKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 415-16.2013.811.0108 (Código nº: 41566)

EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A

EXECUTADO: Rayflan Douglas Oliveira Markoski e outro

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56550 Nr: 377-62.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO HENRIQUE CORREA DA SILVA, Marta 

Silva do Nascimento, JONATHAN KISCHENER MARTINS FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 377-62.2017.811.0108 (Código nº 56550)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT

EXECUTADO: Tiago Henrique Correia da Silva e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 26 de março de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47847 Nr: 482-10.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA MARTINS, 

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, ALICE MARIA BISNFELD, 

D’AQUINO JOSÉ BORGES DE FREITAS, JOSÉ FLÁVIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:OAB/MT 5425-B, 

Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11.032-O, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT 11229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 482-10.2015.811.0108 (Código nº: 47847)

EXEQUENTE: Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.

EXECUTADO: Mauro Sérgio de Oliveira Martins e outros

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 45/47, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Ademais, nos termos do acordo firmado, consolido em favor do exequente 

as 39.469 sacas de soja que estão apreendidas na ação cautelar nº 

295-02.2015.811.0108 – cód. 47553, salientando, outrossim, ser 

desnecessária a expedição de alvará para alienação do produto.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54406 Nr: 1866-71.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atilio Kirnev, Albertina Titon de Fáveri Kirnev

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8911 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane de Faveri kirnev - 

OAB:MT 24103/O

 Processo n°: 1866-71.2016.811.0108 (Código nº: 54406)

EXEQUENTE: Produquímica Indústria e Comércio S/A

EXECUTADO: Atilio Kirnev e outro

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 52/53, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57572 Nr: 939-71.2017.811.0108

 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: RPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 939-71.2017.811.0108 (Código nº: 57572)

REQUERENTE: Reineli Padilha Junior

REQUERIDO: Karinny Stephanny Jagielo

OFERTA DE ALIMENTOS

VISTOS.

Ação de alimentos proposta por Reineli Padilha Junior em face de Karinny 

Stephanny Jagielo, devidamente representada por sua genitora, Jeane da 

Silva Jagielo.

Conforme se verifica às fls. 33, em audiência de conciliação realizada na 

data de 11/09/2017, as partes compuseram amigavelmente quanto aos 

alimentos devidos em favor da infante.

O Ministério Público manifestou-se às f. 35, opinando pela homologação da 

transação firmada.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

Da análise dos autos, verifico que o acordo celebrado entre as partes 

preserva suficientemente o interesse da infante.

Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Reineli Padilha 

Junior e Karinny Stephanny Jagielo, devidamente representada por sua 

genitora, Jeane da Silva Jagielo, para que produza os efeitos legais e de 

direito.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b” do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55492 Nr: 2416-66.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2416-66.2016.811.0108 (Código nº: 55492)

REQUERENTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A

REQUERIDO: Vilmar de Macedo

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Consoante petição de fls. 44, a parte autora se manifestou expressamente 

desistindo da ação.

Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55692 Nr: 2594-15.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPUNORTE PARAFUSOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n°: 2594-15.2016.811.0108 (Código nº: 55692)

EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A

EXECUTADO: Tapunorte Parafusos Ltda Me

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 33/34, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito exequendo e pugnam pela devida homologação e suspensão até o 

prazo estipulado para pagamento integral do débito.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (07/04/2020), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os autos conclusos 

para extinção.

Às providências.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44778 Nr: 833-17.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERNANDO DA LUZ, Marcos Delavy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 Processo n°: 833-17.2014.811.0108 (Código nº: 44778)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT

EXECUTADO: Marcos Delavy e outro

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 97/99, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Na forma do item 14 do acordo, expeça-se alvará em favor da parte 

executada para saque dos valores depositados às fls. 95.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45425 Nr: 1357-14.2014.811.0108

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Celso Cavalheiro ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Toledo Ltda ME, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Processo n°: 1357-14.2014.811.0108 (Código nº: 45425)

REQUERENTE: Pedro Celso Cavalheiro (LH Construtora)

REQUERIDO: Mineração Toledo Ltda Me e Banco do Brasil

AÇÃO CAUTELAR

VISTOS E EXAMINADOS;

Conforme noticiado às fls. 73, as partes firmaram acordo em relação ao 

pedido formulado no presente processo nos autos de Ação Declaratória 

nº 1725-23.2014.811.0108 - código 45931, também em tramite perante 

este Juízo.

Considerando que o interesse processual é expresso pelo binômio 

necessidade e adequação, observa-se que a requerente não possui mais 

necessidade da medida buscada, faltando-lhe, portanto, interesse de agir.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, 

inciso VI, do Código de processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no 

prosseguimento do feito.

Custas pelo requerido. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45931 Nr: 1725-23.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Celso Cavalheiro ME, PEDRO CELSO 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Toledo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Processo n°: 1725-23.2014.811.0108 (Código nº: 45931)

REQUERENTE: Banco do Brasil

REQUERIDO: Arnold José Neumann e outra

AÇÃO DECLARATÓRIA

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 110/112, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55290 Nr: 2302-30.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON PEDRO FERRON MESSIAS, NATALINO 

JOSE FERRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2302-30.2016.811.0108 (Código nº: 55290)
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EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT

EXECUTADO: Maicon Pedro Ferron Messias e outro

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 86/89, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito exequendo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47553 Nr: 295-02.2015.811.0108

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, 

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, ALICE MARIA BISNFELD, 

D'AQUINO JOSE BORGES DE FREITAS, JOSE FLAVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:MT 17.824-0, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:OAB/MT 5425-B, 

Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11.032-O, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT 11229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218

 Processo n°: 295-02.2015.811.0108 (Código nº: 47553)

REQUERENTE: Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda.

REQUERIDO: Mauro Sérgio de Oliveira Martins e outros

AÇÃO CAUTELAR

VISTOS E EXAMINADOS;

Conforme noticiado às fls. 192, as partes firmaram acordo em relação ao 

pedido formulado no presente processo na Ação de Execução 

Extrajudicial nº 482-10.2015.811.0108 - código 47847, também em tramite 

perante este Juízo.

Considerando que o interesse processual é expresso pelo binômio 

necessidade e adequação, observa-se que a requerente não possui mais 

necessidade da medida buscada, faltando-lhe, portanto, interesse de agir.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, 

inciso VI, do Código de processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no 

prosseguimento do feito.

Custas pelo requerido. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26959 Nr: 1563-33.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8251-B

 Processo n°: 1563-33.2011.811.0108 (Código nº: 26959)

CREDOR: Pedro Rodrigues dos Santos

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Conforme se infere dos autos, foi expedida a requisição de pequeno valor 

para satisfação do débito exequendo.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o processo executivo, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Sem prejuízo, intime-se o autor, pessoalmente, cientificando-o de que os 

valores depositados em Juízo serão levantados por seu advogado, 

conforme poderes para receber e dar quitação, que lhe foram conferidos 

por meio da procuração encartada aos autos.

Registre-se.

 Publique-se.

Intime-se.

 Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 5634 Nr: 19-59.2001.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ALVES RAMOS, CLÓVIS ALVES 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 19-59.2001.811.0108 (Código nº: 5634)

EXEQUENTE: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

EXECUTADO: Vilmar Alves Ramos e outro

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que já decorreu o prazo de suspensão requerido pelo 

exequente às fls. 213, intime-o para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19622 Nr: 674-21.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann, LOURDES CONCEIÇÃO 

NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3610/MT

 Processo n°: 674-21.2007.811.0108 (Código nº: 19622)

EXEQUENTE: Banco do Brasil S/A

EXECUTADO: Arnold José Neumann e outro

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que o prazo de suspensão requerido pelo exequente às fls. 

107, já decorreu, intime-o para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40301 Nr: 756-76.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa de Paiva Barra Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Dion da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo n°: 756-76.2012.811.0108 (Código nº: 40301)

CREDOR: Vanessa de Paiva Barra Rodrigues

DEVEDOR: Alex Dion da Silva

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.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42608 Nr: 1573-09.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1573-09.2013.811.0108 (Código nº: 42608)

REQUERENTE: Delcina Silva

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Diante da regularização da representação processual da autora (fl. 91), 

promovam-se as anotações necessárias na capa dos autos e no sistema 

Apolo a fim de que as intimações e publicações no Dje sejam realizadas 

em nome dos causídicos nomeados.

Designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

maio de 2018 às 14h:30min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do 

art. 455 do CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53446 Nr: 1308-02.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ORZECHOVSKI ME, Daniel 

Orzechovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1308-02.2016.811.0108 (Código nº: 53446)REQUERENTE: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MTREQUERIDO: Daniel Orzechovski e 

outroMONITÓRIAVISTOS.Cuida-se de ação monitória por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – 

Sicred Ouro Verde MT em face de Daniel Orzechovski e outro, todos 

devidamente qualificados na inicial, objetivando o recebimento da quantia 

de R$ 626.358,15 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e oito mil reais e 

quinze centavos), decorrente de contrato de cheque empresarial nº 

B961044, vinculado à conta corrente nº 06117-7, de titularidade do 

requerido[...].Desse modo, converto o manda do inicial em título executivo 

judicial, expedindo-se o competente mandado executório para o 

pagamento do debito.Intime-se o devedor para efetuar o pagamento 

espontâneo do débito, em 15 (quinze) dias uteis, acrescido de custas, se 

houver, 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.Sem prejuízo, promova-se a 

conversão da presente ação em cumprimento de sentença.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.Tapurah/MT, 26 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25214 Nr: 1490-95.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1490-95.2010.811.0108 (Código nº: 25214)

CREDOR: Ana de Fátima Oliveira

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 168, nos moldes requeridos às fls. 172.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do RPV expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53592 Nr: 1377-34.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ORZECHOVSKI ME, Daniel 

Orzechovski, ASBEL TORRES PONTES ORZECHOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1377-34.2016.811.0108 (Código nº: 53592)REQUERENTE: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MTREQUERIDO: Daniel Orzechovski e 

outroSMONITÓRIAVISTOS.[...]Desse modo, converto o manda do inicial em 

título executivo judicial, expedindo-se o competente mandado executório 

para o pagamento do debito.Intime-se o devedor para efetuar o pagamento 

espontâneo do débito, em 15 (quinze) dias uteis, acrescido de custas, se 

houver, 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.Sem prejuízo, promova-se a 

conversão da presente ação em cumprimento de sentença.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.Tapurah/MT, 26 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54873 Nr: 2091-91.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CAETANO MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2091-91.2016.811.0108 (Código nº: 54873)REQUERENTE: 

João Caetano MarchiREQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação Previdenciária em 

que João Caetano Marchi move contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.Inexistindo preliminares a serem analisadas, por se tratar de 

pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, coloca-se como medida necessária a consecução de perícia 

para se aferir o preenchimento ou não dos requisitos para recebimento do 

benefício previdenciário.[...]Proceda a Sra. Gestora ao contato com o 

perito nomeado, bem como o agendamento da perícia e após intime-se as 

partes.Fixo como ponto controvertido a existência dos requisitos fáticos e 

legais para a obtenção do beneficio vindicado.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 26 de março de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58246 Nr: 1297-36.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, ICATU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1297-36.2017.811.0108 (Código nº: 58246)REQUERENTE: 

Aparecido Gomes MoreiraREQUERIDO: Banco Cooperativo Sicredi S/A e 

outroAÇÃO DE COBRANÇAVISTOS.Cuida-se de ação de cobrança 

proposta por Aparecido Gomes Moreira em face de Banco Cooperativo 

Sicredi S/A e outro, todos devidamente qualificados nos 

autos.Determinada a juntada de documentação comprobatória de que faz 

jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o autor 

quedou-se inerte.É breve o relato.Decido.[...]Nesses moldes, considerando 

que o requerente não demonstrou a dificuldade financeira alegada, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado.Intime-se o autor para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290, CPC).Às 

providências.Tapurah/MT, 26 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56447 Nr: 310-97.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldi Maria Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 310-97.2017.811.0108 (Código nº: 56447)

REQUERENTE: Eldi Maria Ruaro

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade em que a parte 

requerente supracitada move contra o Instituto Social do Seguro Social – 

INSS.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo 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.

Defiro a produção de prova oral, com a inquirição das testemunhas 

regularmente arroladas (CPC, art. 407).

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 

2018, às 13h:30min, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 1953-61.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsira Golnik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1953-61.2015.811.0108 (Código nº: 50800)

REQUERENTE: Elsira Golnik

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.
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Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação e 

documentos, no prazo de 15 dias.

Após, tornem os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do feito.

Providências necessárias.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25016 Nr: 1292-58.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIAN FRANCO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1292-58.2010.811.0108 (Código nº: 25016)

CREDOR: Gian Franco Alves Lima

DEVEDOR: Município de Tapurah

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000243-18.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000243-18.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

TEREZINHA RODRIGUES RIBEIRO REQUERIDO: OI S/A Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: ROGER FERNANDES OAB: MT0008343A-O Endereço: DES 

JOSE DE MESQUITA, 255, APTO 1301, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-190 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 17/04/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000299-51.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000299-51.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

ADILSON MENDES RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT0016250A 

Endereço: AV JORNALISTA ALVES DE OLIVEIRA, 32, A, CIDADE ALTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-445 , para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 17/04/2018 Hora: 14:00 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000300-36.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000300-36.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

JORGE LUIZ DE ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO 

OAB: MT0016250A Endereço: AV JORNALISTA ALVES DE OLIVEIRA, 32, 

A, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-445 , para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 

17/04/2018 Hora: 14:20 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da 

Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010152-33.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010152-33.2015.8.11.0108 REQUERENTE: 

ELIANE GUIMARAES REQUERIDO: OI S/A Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

LEONARDO DE MATOS OAB: MT0014561A-B Endereço: RIO GRANDE DO 

SUL, 633, E, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 , para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 17/04/2018 Hora: 14:40 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010029-98.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDISMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010029-98.2016.8.11.0108 REQUERENTE: 

CLEIDISMAR PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por seu 

procurador, Advogado: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

OAB: MT0013431A-A Endereço: MANOEL LEOPOLDINO, 358, ESCRITÓRIO 

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-550 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 17/04/2018 Hora: 15:00 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010029-98.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDISMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010029-98.2016.8.11.0108 REQUERENTE: 

CLEIDISMAR PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: LEONARDO DE MATOS OAB: MT0014561A-B 

Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 633, E, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação 

Sala: Audiências de Conciliação Data: 17/04/2018 Hora: 15:00 , a se 

realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50773 Nr: 693-23.2012.811.0085

 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: JANDIRA SEVERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59797 Nr: 1258-45.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DE SOUZA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10.695 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para manifestar-se acerca da contestação juntada aos autos 

á(s) fls.102-106, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 469-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15.995/ MT

 Processo nº: 469-56.2010.811.0085 (Código 37909)

Réu: Romario Pereira do Nascimento dos Santos

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à fl. 181.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 16/05/2018 às 16h50min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, 

seção 3, capítulo VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIME-SE a douta defesa para que apresente a procuração outorgada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte/MT, 26 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50285 Nr: 180-55.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:OAB/MT 10.279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, 

acerca da certidão de fls. 91, a seguir transcrita: " Certifico e dou fé, que 

não foi possível realizar a consulta online no sistema disponível – SIEL - 

conforme determinado às fls. 90, vez que não constam nos autos dados 

suficientes para busca (nome e/ou nome da mãe e/ou data de 

nascimento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63265 Nr: 210-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda(...)Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 176-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA REJANE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL RIBEIRO PALHANO, LAERCIO 

RIBEIRO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que o autor informou ser pobre no sentido 

jurídico do termo, não podendo arcar com o ônus processual sem prejuízo 

de sua subsistência (fl. 14), defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

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.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 29/05/2018, 

às 13:30, face a ausência de data anterior na pauta.

Cite-se a parte ré, 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 pela parte ré 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).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63176 Nr: 172-68.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. No entanto, 

considerando que a presente execução tem a finalidade de receber os 

honorários pelos serviços prestados como defensor nomeado 

dativamente, excepcionalmente, DEFIRO o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 1041-65.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 29/05/2018, 

às 14:15, face a ausência de data anterior na pauta.

Cite-se a parte ré, 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 pela parte ré 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).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53469 Nr: 555-85.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES ARANTES - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 124, em que retifica a certidão de decurso 

de prazo, informando que o recurso foi apresentado tempestivamente, 

chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão de fl. 117.

Sendo assim, por ora, resta prejudicado o pedido de execução de 

sentença apresentado às fls. 118/120.

Após o cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 

1.010, do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56990 Nr: 1270-93.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO VENANCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada(o) especial da 

parte requerente.

Designo o dia 22 de maio de 2018, às 15:10 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, face a ausência de data anterior na pauta.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 
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dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59834 Nr: 1278-36.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada(o) especial da 

parte requerente.

Designo o dia 22 de maio de 2018, às 14:50 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, face a ausência de data anterior na pauta.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54997 Nr: 190-94.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR HONORIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53528 Nr: 602-59.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA SOARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 124, em que retifica a certidão de decurso 

de prazo, informando que o recurso foi apresentado tempestivamente, 

chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão de fl. 119.

Após o cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 

1.010, do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53158 Nr: 337-57.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSO 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:5.416/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 135, em que retifica a certidão de decurso 

de prazo, informando que o recurso foi apresentado tempestivamente, 

chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão de fl. 130.

Após o cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 

1.010, do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61435 Nr: 691-77.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELFER JUNIOR DIAS, WESLEY VENTURA DE 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:OAB/MT 6908-A, ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, MARLY GAVIOLI - OAB:18740/MT

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados 

Elfer Junior Dias e Wesley Ventura de Castro, ambos devidamente 

qualificados, nas infrações do delito de roubo circunstanciado em função 

do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, capitulado no artigo 

157, § 2º, incisos I e II do Código Penal e do delito de corrupção de 

menores, capitulado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990, em concurso 

formal próprio (art. 70, primeira parte, do Código Penal), razão pela qual, 

passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do 

Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60968 Nr: 413-76.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA TERESINHA RODRIGUES DA SILVA GROFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada(o) especial da 

parte requerente.

Designo o dia 22 de maio de 2018, às 14:20 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, face a ausência de data anterior na pauta.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50880 Nr: 807-59.2012.811.0085
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 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: GILMAR MIORANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO JOSÉ FREITAS - ME, VERA 

LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARANGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:OAB/MT 14.810, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT,  JANAINA MONTAGNERI  MIORANZA - 

OAB:20318AOB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO FOGAÇA NETO - 

OAB:5949-B/MT, ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - OAB:7251/MT

 Vistos.

 Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58816 Nr: 832-33.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA VOLZ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não procede o pedido de declinação de competência feito pela parte 

requerida, posto que a parte autora apresentou nos autos comprovante de 

residência em área territorial pertencente a esta Comarca (fls. 78/79).

No mais, as partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e 

não existem preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada(o) especial da 

parte requerente.

Designo o dia 22 de maio de 2018, às 15:50 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, face a ausência de data anterior na pauta.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56820 Nr: 1170-41.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JOAQUIM DOMICIANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 2466-84.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APARECIDA DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou impugnação à 

execução que lhe move Nair Aparecida do Rosário, alegando, em síntese, 

excesso de execução na importância de R$ 3.927,97 (fls. 259/261).

Manifestação da parte impugnada às fls. 265/277.

À fl. 140, foi determinada a efetivação de cálculo pela contadora do juízo.

Efetuado o cálculo e intimadas as partes, as mesmas manifestaram 

concordância com o cálculo elaborado, conforme manifestações de fls. 

291/293.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando que as partes concordaram com o cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo à fl. 290 e verso, HOMOLOGO-O.

Assim, solvida a questão referente ao cálculo do débito, requisite-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62504 Nr: 1347-34.2017.811.0085

 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: JCAES, LDSCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

do incapaz envolvido, HOMOLOGO o acordo constante na inicial de fls. 

04/06, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, fazendo de seus 

termos parte integrante desta sentença, bem como DECRETO o divórcio 

entre JOSE CARLOS ALCANTARA E SILVA e LAIS DOS SANTOS 

CARVALHO SILVA. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para 

averbação do divórcio, juntamente com cópia desta sentença.Expeça-se 

termo de guarda definitiva do adolescente em favor da genitora.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59812 Nr: 1271-44.2016.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TERESINHA SOBRINHO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 53.

Intime-se a parte autora para apresentar o atual endereço da avó materna, 

senhora Geni Ribeiro, no prazo de 05 dias.

Apresentado o endereço, depreque-se a realização de estudo 

psicossocial na residência da avó materna.

Assinalo o prazo de 20 dias para cumprimento.

Aportando o relatório da equipe multidisciplinar, dê-se vistas dos autos ao 

representante ministerial, pelo prazo de 05 dias, voltando-me 

imediatamente os autos conclusos.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63277 Nr: 218-57.2018.811.0085
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 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 Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AUGUSTO VIEIRA, JOSIMAR JOÃO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre eventuais 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 NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 231-56.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. No entanto, 

considerando que a presente execução tem a finalidade de receber os 

honorários pelos serviços prestados como defensor nomeado 

dativamente, excepcionalmente, DEFIRO o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62014 Nr: 1022-59.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHIONY LUCIO ALVES MARCELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 29/05/2018, 

às 15:10 horas, face a ausência de data anterior na pauta.

Cite-se a parte ré, 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 pela parte ré 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).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53780 Nr: 768-91.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA JUDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 S E N T E N Ç A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

VENCIMENTOS, proposta por MARIA DA JUDA CARDOSO, em desfavor de 

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o requerente que fora nomeada para o 

cargo comissionado de Secretária de Saúde do Município de Terra Nova 

do Norte no dia 02 de janeiro de 2013 e ficou neste cargo até o dia 16 de 

junho de 2014, quando requereu a exoneração. Informou que quando foi 

fazer seu acerto o ente público se negou a pagar as verbas rescisórias 

de todo o período trabalhado, tendo em vista que para o exercício desta 

função a autora recebia como vencimento o valor mensal de R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Diante disso, requer judicialmente a cobrança das verbas 

rescisórias no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), relativos às 

férias integrais, terço constitucional, décimo terceiro integral, férias 

proporcionais, terço constitucional proporcional e décimo terceiro 

proporcional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63373 Nr: 257-54.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

No caso concreto, há indicativos de que a parte autora detém condições 

financeiras razoáveis, notadamente os documentos de fls. 43/44 

(produção mensal de leite), o que causa estranheza a alegação de 

hipossuficiência financeira.

 É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 
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pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento das custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 298-31.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10.695 OAB/MT

 Vistos.

Ante a tempestividade (fl. 140) e preenchimento dos demais pressupostos 

recursais, RECEBO o recurso de apelação constante às fls. 131/137, 

interposto pelo réu Valdir dos Santos.

Considerando que o apelante apresentou as razões recursais, quando da 

interposição dos apelos, DETERMINO vista ao representante ministerial 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Em seguida, certifiquem-se e REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56832 Nr: 1179-03.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA ISABELA DE OLIVEIRA MIRANDA, ROSIMERI DE 

OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a perícia médica e 

relatório social, no prazo de 05 dias.

Após, considerando o conteúdo da demanda, abram-se vistas ao 

Ministério Público, pelo mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61934 Nr: 971-48.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7.367/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONSTESTAÇÃO acostada às fls. 32-56 foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE pela parte requerida.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da CONTESTAÇÃO e documentos de fls. 

32-56, para querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57076 Nr: 1305-53.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE ABREU, EVANDRO DE MORAIS 

CAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 19.911/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, 

LÚCIA DE SOUZA - OAB:20.024/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 Vistos.

Ante a tempestividade (fl. 368) e preenchimento dos demais pressupostos 

recursais, RECEBO o recurso de apelação constante às fls. 362/367, 

interposto pelo Ministério Público Estadual.

Considerando que o apelante apresentou as razões recursais, quando da 

interposição dos apelos, DETERMINO a intimação da defesa para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Em seguida, certifiquem-se e REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52508 Nr: 1159-80.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56422 Nr: 943-51.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELE DA SILVA BRASELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39160 Nr: 268-30.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR DUTTKEVCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 143, em que retifica a certidão de decurso 

de prazo, informando que o recurso foi apresentado tempestivamente, 

chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão de fl. 129.

Sendo assim, por ora, resta prejudicado o pedido de execução de 

sentença apresentado às fls. 133/138.
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Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57379 Nr: 83-16.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA CAUMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 1171-26.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO NERVIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56086 Nr: 772-94.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE GUILHOTO BROLEZZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57439 Nr: 121-28.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FELISBINO VEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62642 Nr: 1465-10.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI TERESINHA VERLINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por L. V. V. D., representada por sua genitora NOELI 

TERESINHA VERLINDO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 13, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30742 Nr: 2709-28.2004.811.0085

 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: NILSON TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certificado o trânsito em julgado, proceda a Secretaria da 

Vara à conversão da ação para cumprimento de sentença.

Após, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36608 Nr: 623-11.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ORLANDO FOGUESATTO, CLAUDIO 

ROBERTO FOGUESATO, AIRTON CLAUDIO FOGUESATO, NOEDI SANTO 

FOGUESATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 
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OAB:12.847-MT, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para especificar as provas que pretende produzir, nos 

termos do art. 370 NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, bem 

como para querendo manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) á(s) 

fls. 206-209, tudo no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61783 Nr: 878-85.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B, JOEL BORTOLASSI - OAB:11.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:56.214 OAB/RS, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, da Contestação acostada às fls. 53-79 apresentada 

tempestivamente, para querendo apresentar Impugnação a Contestação 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60937 Nr: 394-70.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVILDE TESTA DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por JOVILDE TESTA DILL em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51721 Nr: 410-63.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEREIDE FERREIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CLARO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:16664/O, MARISA 

TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos.

Considerando o alvará expedido à fl. 78, certifiquem-se quanto ao 

cumprimento do disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Intime-se a devedora Nextel Telecomunicações Ltda, por meio de seu 

Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado 

pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; 

por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se 

revel; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38433 Nr: 994-38.2010.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA, TIM 

CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDRÉA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6.203/MT, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:OAB/MT 15.280-A

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 215, considerando a informação de que a requerida 

Tim Celular S.A efetuou o pagamento da condenação voluntariamente 

(informação que não constava no processo), torna-se indevido o bloqueio 

realizado nos autos às fls. 206/211.

Sendo assim, chamo o feito à ordem e determino o imediato levantamento 

do valor bloqueado via BacenJud em favor da requerida Tim Celular.

Quanto ao valor vinculado ao processo referente ao pagamento efetuado 

pela Tim Celular, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias.

Ante o alvará expedido à fl. 220, certifiquem-se quanto ao cumprimento do 

disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33907 Nr: 179-46.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO, 

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO, LUIZ PEDRO MARANGON FILHO, 

CLAUDEMIR SILVEIRA, ODAIR BARROS DE QUEIROZ, FELIPE DE ABREU, 

LUCIANO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:OAB/MT Nº 15857, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB-MT/3.277-A, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 13911, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:OAB/MT Nº 3.735, JOEL BORTOLASSI - 

OAB:11471-A/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, 

LÚCIA DE SOUZA - OAB:20.024/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324 OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Diante disso, considerando o número excessivo de acusados, podendo 

prejudicar a oralidade da douta defesa dos réus DEFIRO o petitório 

realizado em sede de solenidade, pelo qual DETERMINO o 

desmembramento dos autos em relação aos acusados Luiz Pedro 

Marangon Filho e Claudemir Silveira, no incurso dos artigos 155, §4º, 

inciso IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; Odair 

Barros de Queiroz e Luciano Casagrande, no incurso do artigo 155, §4º, 

inciso IV do Código Penal, nos termos do artigo 80 do Código de Processo 

Penal.Após, realizado o desmembramento e transladada cópia dos autos 

até a presente decisão, voltem-me os novos autos conclusos para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 787 de 793



ulteriores deliberações.Considerando não haver qualquer irregularidade a 

ser sanada ou a necessidade de diligências, designo o julgamento pelo 

tribunal do júri desta comarca em relação aos acusados Jose Everaldo de 

Souza Macedo, Clodomir de Souza Macedo e Felipe de Abreu, no incurso 

dos artigos 121, § 2º, inciso V, artigo 155, § 4º, inciso IV e artigo 288, 

parágrafo único, ambos do Código Penal, cuja sessão será designada 

para o dia 11.06.2018, às 08h30min.Expeça-se o necessário, 

concretizando as medidas preparatórias e necessárias para a profícua 

realização do ato.Cumpra-se com urgência.Intime-se.Terra Nova do Norte, 

22 de março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51247 Nr: 1196-44.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA SOARES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Inicialmente, certificado o trânsito em julgado, proceda a Secretaria da 

Vara à conversão da ação para cumprimento de sentença.

Após, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 369-57.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada(o) especial da 

parte requerente.

Designo o dia 22 de maio de 2018, às 15:30 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, face a ausência de data anterior na pauta.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50169 Nr: 60-12.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não se impõe a anotação de impedimento no prontuário 

do veículo alienado fiduciariamente, através do sistema RENAJUD, tendo 

em vista que a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor 

fiduciário, bem como a certidão de fl. 62, DETERMINO para que proceda-se 

com o desbloqueio do veículo de placa NJH 8514, bloqueado via Renajud à 

fl. 58.

DEFIRO o pedido de fl. 63, suspendendo o feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a parte 

exequente para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56656 Nr: 1073-41.2015.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:18920-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHÃES VIEIRA - OAB:19973MT

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos, guarda e regularização de visitas movida 

por GABRIELLE SCHUSTER CAVALETTI, representada por sua genitora 

EDNÉIA SCHUSTER em face de TIAGO ANTONIO CAVALETTI, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 23/24, ocasião em que se arbitrou alimentos 

provisórios em favor da menor.

No entanto, conforme manifestação de fls. 154/155, as partes formularam 

acordo em relação a guarda, pensão alimentícia, despesas extraordinárias 

e direito de visitas em favor da menor.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes (fl. 157).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes acordaram quanto ao valor da 

pensão alimentícia, despesas extraordinárias, guarda e direito de visitas 

em favor da filha menor Gabrielle Schuster Cavaletti, nascida em 

20/06/2014.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses da 

menor suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 154/155, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Lavre-se o termo de guarda da menor em favor da genitora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61531 Nr: 744-58.2017.811.0085

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de ação de regularização de visitas e fixação de alimentos 

movida por Norberto José Mokfa em favor do menor Pedro Henrique Costa 

Mokfa, representado por sua genitora Cleide Augusta Silva da Costa, 

todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 22 e verso.

Designada audiência de conciliação, as partes formularam acordo em 

relação a guarda, despesas do menor e direito de visitas, conforme ata de 

audiência de fl. 30.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes (fl. 31).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes acordaram quanto a guarda, 

direito de visitas e despesas em favor do filho menor Pedro Henrique 

Costa Mokfa, nascido em 16/01/2015.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses do 

menor suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 30, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Lavre-se o termo de guarda do menor em favor dos genitores.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57907 Nr: 327-42.2016.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÉZAR MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTINEIA BENDER - OAB:OAB/SC 

14.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a certidão de fl. 36, intime-se o senhor Oficial de Justiça para 

devolver o mandado devidamente cumprido, no prazo de 24 horas.

 Sem prejuízo, encaminhe-se imediatamente cópia do mandado depositado, 

com a comprovação do depósito ao Oficial de Justiça, bem como cópia 

dos ofícios de fls. 28/30, da certidão de fl. 36 e desta decisão à Diretoria 

do Foro para providências.

Caso não haja o cumprimento no prazo acima determinado, certifique-se e 

redistribua-se o mandado para outro Oficial de Justiça, para IMEDIATO 

CUMPRIMENTO.

Informe-se ao juízo deprecante, ante o pedido de informações.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62799 Nr: 12-43.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO XAVANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY EDUARDO DA SILVA - 

OAB:13617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

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 

Novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI 

Enunciado nº 35 da ENFAN).

Cite-se a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31709 Nr: 375-84.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CECILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente para manifestar-se do(s) cálculo(s) acostado(s) 

á(s) fls. 183, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51760 Nr: 450-45.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO AMORIM CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 277, em que retifica a certidão de decurso 

de prazo, informando que o recurso foi apresentado tempestivamente, 

chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão de fl. 274.

Após o cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 

1.010, do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63000 Nr: 113-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

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 

Novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que o autor informou ser pobre no sentido 
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jurídico do termo, não podendo arcar com o ônus processual sem prejuízo 

de sua subsistência (fl. 17), defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI 

Enunciado nº 35 da ENFAN).

Cite-se a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56070 Nr: 766-87.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA LUCIA MARCELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, do recurso de apelação apresentado tempestivamente pela 

parte requerida, para querendo apresentar as contrarrazões no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53526 Nr: 600-89.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55508 Nr: 469-80.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-A, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte reuqerida acerca do retorno dos autos da 2ª Estância, bem como 

para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50850 Nr: 775-54.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR LUIS LORENZON, VILMAR ZARTH, 

BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 153v, designo o dia 23 DE MAIO DE 2018, 

ÀS 13:30 HORAS, para continuação da audiência de instrução.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63285 Nr: 222-94.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:AOB-MT 23892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

No caso concreto, há indicativos de que a parte autora detém condições 

financeiras razoáveis, notadamente o contrato particular de compromisso 

de compra e venda de fl. 35 (transação no valor de R$600.000,00, à 

vista), o que causa estranheza a alegação de hipossuficiência financeira.

 É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento das custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53349 Nr: 473-54.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ROSA PINHEIRO LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente para manifestar-se, da(s) petição acostada á(s) 

fls. 72v, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 576-80.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fagner Gouveia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 
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prazo legal, apresentar réplica à Contestação, em conformidade à ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51688 Nr: 1531-87.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Braz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados do requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o pagamento das custas judiciais remanescente, no valor 

de R$ 5.501,16 (Cinco mil, quinhentos e um reais e dezesseis centavos), 

sob pena de extinção, conforme determina o despacho de fls. 270.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53633 Nr: 379-33.2014.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Aiardes, Maria das Neves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A, Pedro Santos Crema, 

Laticínio Guaporé Ltda, Antonio Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado dos requerentes, para, querendo, no prazo legal, 

juntar aos autos os documentos solicitados às fls. 111/112 e 124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 84-93.2014.811.0077

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Braz Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José S/A Agrícola e Pastoril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem análise do mérito.Custas pela parte 

impugnada, pelo princípio da causalidade.Sem honorários.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58495 Nr: 491-31.2016.811.0077

 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: Rosani C Heidemann-ME, Rosani Cristina Heidemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anésio Braga Ortencio Munhóz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber dos Santos - OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, 

ciência da Sentença que extinguiu o processo, em conformidade à ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120638 Nr: 210-29.2018.811.0102

 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: MLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Prestado o compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 

(vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as primeiras declarações, 

CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, inclusive a Fazenda 

Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, com prazo de 40 (quarenta) 

dias, todos os demais. Requisite-se, se ainda não fora juntada aos autos, 

certidão negativa do Imposto de Renda.Cite (m)-se, após, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento, bem como a Fazenda Pública (CPC, 

art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 

634), manifestando-se expressamente.Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se o (a) inventariante para 

prestá-las.Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) 

dias (CPC, art. 637).Feito o cálculo, digam todas as partes, em 05 (cinco) 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não havendo 

impugnação aos cálculos, conclusos.INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário.Vera-MT, 22 de março de 2018.Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119584 Nr: 2702-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO RCI 

BRASIL AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar os advogados das partes, da decisão proferida nos autos: 

...Assim sendo, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação, pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do 

Código Processo Civil, devendo a parte autora retirar o nome do requerido 

dos cadastros de maus pagadores, bem como dar baixa na restrição de 

alienação do veículo junto ao DETRAN/MT.

EXPEÇA-SE mandado de restituição do veículo apreendido nos autos.

Condeno os requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que este último fixo em 10% do valor da 

causa (artigo 85 §2° do CPC).

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 

994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1° Região, com os nossos 

cumprimentos.

 Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para requerer o de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, 

ARQUIVEM-SE com as cautelas de estilo, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido do interessado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Vera-MT, 23 de março de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69181 Nr: 605-36.2009.811.0102

 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): FELIPE MAROCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar o (a) Advogado(a) da parterequerida, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 10h20min, neste Juízo, 

bem como para que QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO DO 

REQUERIDO à audiência, conforme decisão proferida nos autos
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TAPURAH 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE 
NÍVEL SUPERIOR REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA 
DE TAPURAH 

 
EDITAL N.º 005/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Fabio Petengill, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 
Tapurah/MT, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal 
n.11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011 /PRES/TP, alterada 
pela Resolução n. 020/2014/TP, 
 
RESOLVE, tornar público o resultado final por curso superior, dos aprovados no 
Processo Seletivo para contração de estagiários de nível Superior para Tapurah, mediante 
as condições estabelecidas no Edital 01/2017/DF, de 13 de dezembro de 2017, e 
procedimentos regidos pelo Edital n. 14/2012/GSCP, de 16.05.2012,  disponibilizado no 
DJE no dia 17 de maio de 2012, Edição n. 8.813, cuja prova foi realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2018. 

 
1- CURSO DE DIREITO 

 
Classificação Nome Documento de 

Identificação 
Nota 

1º Gabriel Rosa de Oliveira  182323-1 50,0 
 
2- CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Classificação 
 

Nome Documento de 
Identificação  

Nota  

1º  Daiane Santos de 
Oliveira   

1802437-8 50,0 

 
 
3- CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 
Classificação 
 

Nome Documento de 
Identificação  

Nota  

1º  Arthur Brum Gutz   718238 62,5 
2º Lucas Gomez da Silva  2379120-9 57,5 
 

 
Tapurah, 26 de março de 2018. 
 
 
Fabio Petengill 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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